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DR. GARY I. ALLEN
Dr. Gary Allen është president i Misionit Kristian për Komunitetin e Kombeve të
Bashkuara (Christian Mission for the United Nations Community). Dr. Allen është një
shkencëtar i njohur i studimit të trurit në arenën ndërkombëtare. Ai ka punuar nën laureatin e
çmimit Nobel z. John Eccles që konsiderohet si shkencëtari më i madh i studimit të trurit që ka
jetuar ndonjëherë, dhe më pas ka punuar si drejtor i laboratorit më të njohur në botë të
neurologjisë në Universitetin e Shtetit të Nju Jorkut në shkollën e Mjeksisë në Bufalo. Dr. Allen
ka shërbyer gjithashtu në fakultete të Universitetit të Kalifornisë në Berkeley dhe në Kolegjin
Mjeksor të Nju Jorkut.
Dr. Allen ka drejtuar grupe shkencore në takime me dijetarë ndërkombëtarë në studimin
e mekanizmit që truri përdor për të kontrolluar lëvizje të ndërlikuara. Ai u ka dhënë mësim disa
shkencëtarëve të trurit në Azi, në Europë dhe në Amerikën e Veriut. Ai ka botuar 40 artikuj në
gazetat shkencore dhe ka dhënë mësime në mbarë Amerikën e Veriut, në Azi dhe në Europë.
Dr. Allen ka studiuar për Inxhinieri Elektrike në Universitetin Cornell. Ai ka marrë
gradën shkencore Ph.D. në Neurofiziologji në Universitetin e Shtetit të Nju Jorkut në Bufalo.
Dr. Allen ka kaluar 22 vjetët e fundit në Kombet e Bashkuara duke punuar me diplomatët
dhe udhëheqësit zyrtarë të vendeve të ndryshme, duke hulumtuar zbatueshmërinë e besimit në
Perëndinë në të gjitha problemet me të cilat përballen udhëheqësit dhe kombet. Dr. Allen së
bashku më gruan e tij Elaine ka themeluar më 1983 Misionin Kristian për Komunitetin e
Kombeve të Bashkuara.
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MISIONI KRISTIAN PËR KOMUNITETIN E KOMBEVE TË
BASHKUARA
Misioni Kristian për Komunitetin e Kombeve të Bashkuara është një organizatë kristiane
pranë Komunitetit të Kombeve të Bashkuara që ka shërbyer dhe shërben si burim shpirtëror dhe
inkurajues për qeveritarët dhe personalitetet e tjerë zyrtarë që kërkojnë zgjidhje për problemet
me të cilat përballen në kohën tonë.
Misioni Kristian për Komunitetin e Kombeve të Bashkuara motivohet nga shqetësimi
që ka për njerëzimin , për dashurinë dhe për respektin për ata që kërkojnë të zgjidhin problemet
me të cilat komuniteti botëror ballafaqohet sot. Ky Mision është i bindur se ekziston Perëndia
që ka krijuar mbarë njerëzimin nga dashuria dhe se Ai po zbaton aktivisht planet e Tij për kombe
dhe individë . Ky komunitet ka bindjen se është e një rëndësie të madhe për individët e kombet
të kuptojnë mendjen dhe planet e Atij që po ndërton fatet e tyre. Përndryshe, njerëzimi mund të
jetë duke luftuar me vetë Atë, duke u munduar ta lartësojë veten dhe si rrjedhim, t’i sjellë vetes
vuajtje të panevojshme.
Misioni Kristian për Komunitetin e Kombeve të Bashkuara beson gjithashtu që
dimensioni frymor është personalisht i rëndësishëm për ata që u shërbejnë vendeve të tyre. Kjo
mbështet atë që Dr. Charles Malik, ish-ambasadori libanez në Kombet e Bashkuara, që ka
shërbyer si President në Asamblenë e Përgjithshme të Trembëdhjetë , tha : “ Nevojat e botës
janë më të thella sesa liria dhe siguria politike, shumë më të thella se drejtësia shoqërore dhe
zhvillimi ekonomik, shumë më të thella se demokracia dhe progresi ... Nevojat më të thella të
botës i përkasin sferës së mendjes, zemrës dhe frymës, një sferë, e cila duhet përshkuar me dritën
dhe hirin e Jezus Krishtit.”
Misioni Kristian për Komunitetin e Kombeve të Bashkuara fokuson një pjesë të madhe
të energjisë së tij në qeveritarët që janë të vendosur në Kombet e Bashkuara ose që vizitojnë
Kombet e Bashkuara në shërbim të vendeve të tyre. Anëtarët e këtij ekipi kërkojnë dhe
shkruajnë mbi parimet për zhvillimin kombëtar. Ata janë gjithashtu të gatshëm për t’u shërbyer
këtyre vendeve në udhëheqjen kombëtare.
Idetë që çuan në vendosjen e Misionit Kristian për Komunitetin e Kombeve të Bashkuara
u zhvilluan gjatë viteve ‘78, kur Dr. Gary Allen dhe gruaja e tij Elaine, filluan t’i shërbenin
Komunitetit të Kombeve të Bashkuara dhe të udhëtonin për t’u shërbyer atyre që qenë në
udhëheqje të kombeve të ndryshme në mbarë botën. Misioni Kristian për Komunitetin e
Kombeve të Bashkuara është një organizatë e pavarur, të cilës nuk duhet t’i bashkëngjitet asnjë
lloj emërtimi.
Ky mision financohet nga kontributi i personave privatë dhe i disa bashkësive që besojnë
atë që ky mision po bën. Fondet nuk pranohen prej agjensive qeveritare. Në të ruhen strikte
standardet e Këshillit Ungjillor për Financat.
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NDËRTIMI I SHOQËRIVE DEMOKRATIKE:
SFIDA
Ky vëllim përbëhet nga thënie të cilat i kam shprehur në takimet jo zyrtare të diplomatëve
të Kombeve të Bashkuara dhe në vizitat që kam shkëmbyer me ta. Unë jam motivuar nga një
bindje se ekziston Perëndia që, me anë të planit të Tij, krijoi çdo person nga dashuria për t’u
kënaqur në një cilësi jete, që ne si komunitet botëror e kemi humbur. Unë jam i bindur se e kemi
humbur këtë qëllim për shkak se i kemi kthyer shpinën Krijuesit tonë. Ne jemi përqëndruar në
zhvillimin, demokratizimin, cilësinë e jetës dhe të drejtat e njeriut. Unë jam i bindur se këto
rrjedhin nga Perëndia dhe se aspiratat e Perëndisë për ne në këto zona i kapërcejnë aspiratat tona.
Si të tilla, ne nuk mund t’i arrijë ato veçse përmes varësisë në Perëndinë.
Lëvizja drejt demokracisë është një nga përpjekjet më interesante në të cilën shpirti
njerëzor mund të marrë pjesë. Në të njëjtën kohë, është një udhëtim i mbushur me shumë
pengesa dhe rreziqe. Gropat që has një shoqëri për të arritur demokracinë janë kaq të thella dhe
të shumta saqë John Adams, një nga arkitektët e eksperimentit amerikan, këshilloi:
Demokracia kurrë nuk zgjat shumë. Harxhohet shpejt, lodhet dhe vret veten.
Asnjëherë nuk ka ekzistuar ndonjë demokraci që nuk e ka vrarë veten. (1)
Demokracia nuk ngrihet vetë. Demokracia nuk e mban dot veten në këmbë.
Reinhold Niebuhr dhe Paul E. Sigmund e përfunduan kështu librin e tyre Përvoja
demokratike ( The Democratic Experience ):
Demokraci e pastabilizuar është gjendja normale e saj, sepse ideja demokratike ka ende
një apel të madh, dhe ndërsa autoritarët dështojnë, siç ndodh shpesh, e vetmja
alternativë legjitime duhet të gjendet në institucionet demokratike.... Prognoza për të
ardhmen e demokracisë në zonat ku po zhvillohet është e përzierë. Ndonjëherë rrethanat
do të jenë të tilla aq sa një udhëheqës demokratik dhe një kombinim i caktuar i
incidenteve historikë do të kërkojë që këto forma të zenë rrënjë dhe të rriten. Në shumë
raste të tjera, nëse thyhet qoftë edhe një herë një rregull i formës tradicionale, futet një
cikël i alternimit të demokracisë dhe të diktaturës.... Perspektiva është për një stabilitet të
pavendosur në një botë në të cilën qeveria e stabilizuar dhe efektive demokratike është
një ideal në më të shumtën e herës, se sa një realitet i dukshëm. (2)
Më lejoni ta përsëris edhe një herë fjalinë e fundit:
Perspektiva është për një stabilitet të pavendosur në një botë në të cilën qeveria e
stabilizuar dhe efektive demokratike është një ideal në më të shumtën e herës, se sa një
realitet i dukshëm.
Realiteti i egër është se sot ka vende që kërkojnë të lëvizin nga marksizmi në demokraci, të cilat
mund të dështojnë dhe të kthehehen në një gjendje më degraduese se në regjimin e mëparshëm.
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Profesor Alexander Fraser Tytler, shkroi në fund të shek. XVIII :
Një demokraci nuk mund të ekzistojë si një formë e përhershme qeverisjeje. Mund të
ekzistojë derisa votuesit të zbulojnë se mund të votojnë para (*) për veten e tyre në
Thesarin Publik. Që nga ai çast, shumica voton gjithmonë për kandidatët që u premtojnë
përfitime më të mëdha prej Thesarit Publik me rezultatin se demokracia rrëzohet
gjithmonë nga politika liberale, e cila ndiqet më pas nga diktatura. Mosha mesatare e
qytetërimit botëror ka qënë 200 vjeç. Kombet kanë përshkuar këto etapa:
Nga skllavëria në besimin frymor,
Nga besimi frymor në një kurajo të madhe,
Nga kurajoja e madhe në liri,
Nga liria në bollëk,
Nga bollëku në egoizëm,
Nga egoizmi në vetëkënaqësi,
Nga vetëkënaqësia në indiferencë,
Nga indiferenca në pavarësi,
Nga pavarësia sërish në skllavëri. (3)
Është mëse e qartë se faktori më i rëndësishëm që ndikon në ndërtimin e shoqërisë demokratike
është karakteri i njerëzve.
Ralph Buultjens e përfundon librin e tij Rënia e demokracisë
Democracy) me këto fjalë:

(The Decline of

Unë ndiej një sens të thellë drame, për të mos thënë tragjedie. Demokracia është një
ideal që ka frymëzuar ndjenjat më fisnike të qytetërimit njerëzor.... Përvoja moderne
demokratike shfaqet si një interlud, një lulëzim i shkurtër lirie, në regjistrimin njerëzor të
padrejtësisë dhe të shtypjes politike.... Ne nuk duhet të harrojmë se shpresat për
demokraci e kanë kaluar kapacitetin; realiteti nuk ka qënë kurrë në gjendje të pajtohet
me idealin. Është gjithashtu e qartë se koncepti tradicional i demokracisë, produkti i
punës së dy shekujve, po hyn në histori .... Demokracia u ngrit në një kohë kur vlerat e
lirisë dhe të vetëvendosjes i tejkalojnë të tjerat.... Nëse përpiqemi të restaurojmë
demokracinë, së pari duhet të përtërijmë vlerat që japin lindjen e saj. (4)
(*) Shënim i përkthyesit: Votojnë para për veten e tyre në Thesarin Publik. Në SHBA votuesit
votojnë për ata kandidatë të cilët premtojnë uljen e taksave, gjë që do të thotë përfitim më
i madh parash, pasi nga kjo ulje taksash, diferenca e të ardhurave ndaj taksave do të thotë
të ardhura reale më të mëdha.
Në këtë thënie, ai përsërit pa rreshtur rrezikun që ka hasur çdo komb që ka ecur drejt
demokracisë:
shpresat për demokraci e kanë kaluar kapacitetin; realiteti nuk ka qënë kurrë në gjendje
të pajtohet me idealin.
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Por le të fokusohemi në fjalinë e tij të fundit:
Nëse përpiqemi të restaurojmë demokracinë, së pari duhet të përtërijmë vlerat që japin
lindjen e saj.
Unë jam i bindur dhe përpiqem të tregoj, se besimi në Perëndinë duhet të jetë themeli për
vendosjen e vlerave të nevojshme për demokracinë. Një mendim i kthjellët është ai që, themeli,
i cili iu paraqit Shteteteve të Bashkuara dy shekuj më parë nuk është më i pranishëm, dhe unë
jam i bindur se nëse demokracia do të provohej sot për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, do të dështonte.
Nëse nuk e përfshijmë Perëndinë në të, demokracia nuk mund të funksionojë. Një
komentues i panjohur bëri analizën e mëposhtme:
Liria mund të funksionojë vetëm në masën e moralit të njerëzve që jetojnë në të.
Pa
motivime të forta morale, liria zhvillohet në liri të tepruar dhe liria e tepruar në anarki.
Të bërit e asaj që është e drejtë në sytë e njerëzve , zakonisht përfundon në të bërit e asaj
që është e gabuar. (5)
William Penn, themeluesi i Pensilvanisë, tha:
Nëse ne nuk qeverisemi nga Perëndia, atëherë do të qeverisemi nga tiranët. (6)
Phillips Brooks, historian i shekullit të nëntëmbëdhjetë, tha:
Askush në këtë botë nuk e arrin lirinë nga ndonjë formë skllavërie, përveçse
përmes
hyrjes në një shërbim më të lartë. Nuk mund të mendohet një njeri plotësisht i lirë. (7)
Nënshtrimi ndaj Perëndisë është i nevojshëm në mënyrë që të ruajmë lirinë --- për ta ruajtur
lirinë time nga dhimbja që mund t’i shkaktojë të afërmit tim dhe lirisë së tij.
Theodore H. White shkroi në Bërja e presidentit të 1960 (The Making of President
1960):
Ndonëse kristianizmi nuk ka qënë kurrë garanci e një shteti demokratik kudo në botë,
asnjë demokraci nuk ka begatuar për asnjë çast jashtë influencës kristiane. (8)
Prandaj është fakt mahnitës se besimi në Jezus Krishtin mbetet themeli i nevojshëm për
një shoqëri demokratike. Në thëniet që pasojnë, qëllimi im është të eksploruarit e mekanizmit të
kësaj, së bashku me ju. Unë do të eksploroj me ju qëllimet e Perëndisë për kombet, qeverinë dhe
individët; demokratizimin dhe ndryshimet e nevojshme brenda shoqërisë; rolin e Perëndisë në
ndihmën që jep për lëvizjen drejt demokracisë; dhe plotësimin e nevojave më të thella të
banorëve të kombit tuaj.
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Unë e kam treguar gjendjen time për dy arsye. Së pari, si shkencëtar, unë kam qenë i
influencuar nga filozofia e Z. Karl Popper, që thoshte se një person duhet t’i mbështesë
përfundimet e tij kaq shumë saqë ato të stimulojnë kërkime të mëtejshme që t’i nënshtrohen
përfundimit të parë.(9) Ai tha se ne duhet t’i përmbledhim përfundimet tona në formulimin e
“hipotezave të provueshme” dhe kjo është ajo që jam përpjekur t’ju tregoj.
Së dyti, në një botë pluraliste, është thelbësore të jesh tolerant në të gjitha drejtimet.
Megjithëkëtë, po sikur ajo që ke zbuluar të mos jetë thjesht “një rrugë”, por “rruga”. Ndërsa
diskutojmë së bashku për të mësuar të vërtetën rreth Perëndisë, ne do të zbulojmë në shumë raste
se Ai ka caktuar një zgjidhje shumë të ngushtë të problemit --- se ka vetëm një rrugë dhe se të
gjitha rrugët e tjera janë të pavlefshme. Nëse të gjitha rrugët nuk janë të vlefshme apo të
pranueshme, për hir të njerëzve tanë është e udhës ta njohim këtë. Prandaj, aty ku jam i bindur se
Perëndia e ka zbuluar “rrugën”, unë e theksoj këtë.
Po rreth zbatimit të perspektivës kristiane në një komb që përmban grupe të tjerë fetarë?
Dëgjojeni këtë perspektivë nga një hebre në lidhje me rolin e kristianizmit në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës:
Si hebre, unë jam plotësisht i qetë me konceptimin e Amerikës kristiane. Morali i
kristianizmit, ndonëse jo me domosdo është teologji, është morali im.... A duhet të jetë
Amerika një komb kristian? Gjithçka vjen në këtë pikë: në çdo shoqëri vlerat e dikujt
duhet të mbizotërojnë. Nëse Amerika nuk frymëzohet nga etika Judeo-Kristiane, do të
qeveriset nga doktrina më pak të ndriçuara. (10)
Sa më shumë kristiane, në kuptimin e vërtetë të fjalës, të bëhet Amerika, aq më e
ndjeshme do të jetë dhe aq më mirë për të gjithë ne --- kristianë dhe jo kristianë, ateistë
apo agnostikë. (11)
Perspektiva ime përmblidhet në propozimin e mëposhtëm :
NËSE ekziston një Perëndi që planifikoi dhe krijoi gjithçka me një qëllim dhe me një
mbikqyrje aktive mbi atë që krijoi, duke dirigjuar të gjithë krijesën e Tij ndërsa
kërkon ta lëvizë atë drejt qëllimeve të Tij të dëshiruara;
NËSE Perëndia që krijoi secilin komb me një qëllim dhe plan;
NËSE plani i Perëndisë për çdo burrë, grua dhe fëmijë është mirëqenie në
kuptimin më të plotë të fjalës;
NËSE Perëndia caktoi parime që duhet t’i jepen krijesës së Tij në mënyrë që synimi i Tij
përfundimtar të arrihet, duke përfshirë këtu mirëqenien ;
NËSE, në mënyrë që një shoqëri demokratike të funksionojë, kërkohen cilësi në jetën e
qytetarëve që mund të prodhohen vetëm prej Perëndisë, dhe nëse marrëdhëniet
janë më konstruktive kur njerëzit ecin me Perëndinë;
NËSE Perëndia urdhëroi veçanërisht qeverinë për të lehtësuar sa u tha më lart;
9

ATËHERË, përfundimet e atyre në udhëheqje janë:
1.

Udhëheqësit duhet të sigurohen se ata e kuptojnë mendjen e Perëndisë.

2.

Ata duhet të punojnë për të pranuar planet e Perëndisë për kombet e tyre.

3.

Ata duhet t’i udhëheqin popujt e tyre në ecjen me Perëndinë.

Në thëniet e përfshira në këtë vëllim, unë përpiqem të mbështes doktrinën dhe ato që ky
propozim përmbledh. Unë ju ftoj të dialogojmë së bashku për çështjet e paraqitura këtu.
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KRIJIMI I NJË MENDËSIE DEMOKRATIKE
24 Mars 1994
Zemra e njeriut ka etje për liri. Kjo dëshirë që ka tronditur një mori njerëzish, së fundi
çoi në një rrjedhë që shkatërroi shumë qeveri jo demokratike dhe ka shkatërruar shumë
përpjekje në demokraci. Ne dëshirojmë të bëjmë sa mundemi për të inkurajuar këta njerëz.
Megjithëkëtë, ne shohim shumë probleme serioze në të njëjtën kohë. Ne shohim kombe që
përpiqen të ndërtojnë në një periudhe të shkurtër kohe demokracinë që kombe të tjera e kanë
arritur për dekada dhe shekuj. Ne shohim hapa që janë të vështira për t’u ndërmarrë, të cilat këto
kombe i vënë në praktikë.
Ne e kuptojmë që tranzicioni nga një qeveri jo demokratike në një qeveri demokratike
nuk është automatik ( i menjëhershëm ). Një vëzhgues shkroi më 1990 se numri i demokracive
në vitet ‘90 ishte i njëjtë me atë të fundit të Luftës së Parë Botërore (1). Një analist tjetër në fund
të vitit 1993 shkroi :
Periudha e demokracisë së shpejtë që u përdor me rënien e komunizmit sovjetik me sa
duket mbaroi. Ndërsa 1993 i afrohet lirisë, mbarë bota është e përfshirë nga dhuna,
represioni dhe kontrolli shtetëror që janë në rritje e sipër. Tregu shënon rritjen e parë
në këto pesë vite, të vendeve që dhunojnë të drejtat themelore njerëzore dhe është kjo një
rritje dramatike e rilindjes që filloi në 1989.... Sot, në botë, janë të lirë vetëm 19% e
njerëzve ... më e ulëta që nga 1976 . (2)
Nëse dëshira për liri është kaq e fortë, atëherë përse ekzistojnë kaq pak shoqëri të vërteta
demokratike?
Përse nuk është çdo komb demokratik? Mësimi që kemi marrë është se
demokracia nuk lëshon rrënjë me lehtësi dhe me shpejtësi në një truall jo demokratik.
Presidenti i Republikes Çeke, Havel, tha:
Unë mendoj që në Republikën Çeke ne kemi krijuar të gjitha institucionet themelore të
demokracisë - - - partitë politike, parlamentin, zgjedhjet. Asnjë forcë më tepër nuk duhet
të përqendrohet në ndërtimin e një shoqërie të qytetëruar, për të ndërtuar një klimë që
duhet të inkurajojë njerëzit të veprojnë si qytetarë në kuptimin më të mirë të fjalës (3) .
Ai theksoi se ka një “ dallim të rëndësishëm në mes të të krijuarit të institucioneve demokratike
dhe të ndihmuarit për zhvillimin e një fryme që do t’i ndihmonte ato të funksionojnë” (4). Ai
nënkuptonte faktin që është gati e thjeshtë të vendosësh institucione demokratike. Megjjithëkëtë,
nuk janë institucionet që e bëjnë një shoqëri demokratike, por është sjellja e njerëzve që e
formojnë këtë shoqëri. Përfundimi i tij është që institucionet mund të ndryshohen më lehtë sesa
njerëzit. Megjithatë, derisa të ndryshojnë njerëzit, institucionet do të kufizohen shumë në
efektshmerinë e tyre. Institucionet do të keqpërdoren, dhe për shkak të dekurajimit njerëzit
mund të dorëzohen, duke arritur në përfundimin që ëndrra e demokracisë ishte një ëndërr e
parealizueshme.
Aleksandër Solzhenicin e përshkroi kështu këtë problem:
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Struktura e shtetit është dytësore, pas shpirtit të lirisë njerëzore. Nëse i jep njerëzores
integritet, çdo sistem i ndershëm pranohet, por nëse i jep njerëzores dhimbje dhe
egoizëm, edhe demokracia më e arrirë do të bëhej e padurueshme. Nëse njerëzve u
mungon drejtësia dhe ndershmëria, kjo do të dalë në krye të çfarëdo lloj regjimi (5) .
Mendja e njeriut mund të krijojë institucione demokratike, por derisa të mos ketë një ndryshim
në zemrën e njeriut, ato nuk do të funksionojnë.
Ne duhet ta kemi të qartë në mendje që dëshira për liri nuk është dëshira për demokraci.
Gjendja natyrore e njeriut nuk është demokracia. Është një anarki - - - çdokush për veten (6).
Qeveria duhet të çlirohet nga kushtëzimet. Nga ana tjetër, për atë që shkon në udhëheqje,
gjendja natyrore e tij është diktatura. Qeveritarët duan të kontrollojnë cilindo tjetër. Nga natyra,
çdo njeri është anarkist dhe tiran. Dhe ne kërkojmë t’i ndërtojmë demokracitë duke pasur këtë
material bazë!
Të shumtë kanë qenë ata që kanë rënë dakord me atë që presidenti Havel ka thënë se të
ndërtuarit e demokracive kërkon së pari zhvillimin e qytetarëve demokratë. Një udhëheqës
ushtarak i një ish republike sovjetike tha: “ Problemi më i madh është të fshirit nga kujtesa i
mendësisë sovjetike që ende ekziston” (7). Arrijmë kështu në përfundimin se është e
domosdoshme të krijohet një mendësi e nevojshme për një shoqëri demokratike, që nuk mund
të funksionojë në një shoqëri jo demokratike.
Pra, bëhet mëse e qartë se për të ndërtuar një shoqëri demokratike duhet të ketë një
ndryshim në mendësi - - - një ndryshim në mendësinë e pjesës më të madhe të qeveritarëve, dhe
një ndryshim mendësie në pjesën më të madhe të atyre që qeverisen prej këtyre qeveritarëve.
Kjo nuk u përshtatet vetëm vendeve të ish- Bashkimit Sovjetik dhe të Europës Qendrore, por
gjithashtu edhe vendeve afrikane dhe rajoneve të tjera ku demokracia nuk është themeluar ende
me sukses. Në të njëjtën mënyrë u përshtatet Shteteve të Bashkuara, të cilat që nga fillimi kanë
pasur një demokraci të copëzuar, në të cilën duken qartë shenja rrëshqitjeje nga vlerat
demokratike.
Ka dy pyetje kryesore që ne mund të bëjmë: si është kjo mendësi demokratike? Dhe më
pas, si mund ta arrijmë këtë ndryshim mendësie? Së pari, me çfarë ngjason kjo mendësi? Në
mënyrë specifike, cilat janë vlerat shoqërore për një demokraci efektive?
Karakteristika e parë e mendësisë demokratike është respektimi i dinjitetit të çdo individi.
Unë besoj se është kjo cilësi që e përforcon lirinë. Aty ku respektohet e drejta e çdo personi,
kjo do të shfaqej në mënyrën se si sillemi me njëri-tjetrin në shoqëri. Nga pikëvështrimi i
qeveritarëve, mendësia jo demokratike i sheh njerëzit që qeverisen prej kësaj qeverie si flí për të
arritur qëllimet shtetërore ose personale. Por në kundërshtim me mendësinë jo demokratike,
mendësia demokratike e sheh shtetin dhe udhëheqësit e tij si shërbëtore ndaj individëve që e
ndihmojnë atë të arrijë fuqinë e tij të plotë.
Karakteristika e dytë e nevojshme në mendësinë e një shoqëri demokratike është
pjesëmarrja e qytetarëve. Ana tjetër e lirisë është përgjegjësia. Forca e shoqërive demokratike
është aktive, krijuese, sepse zbulon njerëz që marrin përsipër diçka në shoqëri. Kjo u përmblodh
nga presidenti Kenedi që i tha popullit të tij : “Mos kërkoni atë që vendi juaj mund të bëjë për ju
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: kërkoni atë që ju duhet të bëni për vendin tuaj” (8). Ky është fuqizimi i demokracisë. Roli i një
qeverie demokratike është të qenit koordinatorë për qytetarët që të udhëheqin fuqitë punëtore në
ndërtimin e kombit dhe të shoqërisë, që të kundërshtojnë ato qeveri që përpiqen të bëjnë gjithçka
për veten me qëllim që të përmbushin nevojat e tyre.
Karakteristika e tretë e shoqërisë demokratike është respekti për ruajtjen e ligjit,
nënshtrimi ndaj atyre kufizimeve që janë pranuar heshturazi. Kjo u përket qeveritarëve dhe të
qeverisurve, atyre që janë në shumicë dhe atyre që janë në pakicë.
Për ata që janë në pakicë politike, mendësia demokratike kërkon nënshtrimin ndaj
shumicës. Pakica nuk duhet të përpiqet të kontrollojë shumicën - - - për ta mbajtur shoqërinë rob
të dëshirave të saj - - - por duhet të përdorë arsyetimet e saj për të influencuar opinionin e
shumicës. Kjo do të thotë të jesh një kundërshtar konstruktiv për shumicën.
Për ata që janë në pozita maxhoriteti, mendësia demokratike kërkon respektimin e atyre
që janë në pozitë pakice. Ky është një respekt për ata që janë në pakicë kështu që qëllimi të mos
jetë duhet ta fitojmë betejën që ta kemi rrugën të lirë, por qëllimi duhet të jetë: cila është më e
mira për mbarë shoqërinë. Është të qenit i sigurtë që dëshirat e mia nuk shkatërrojnë ato të të
tjerëve. Është e rëndësishme të ketë një tolerancë të pikave të tjera. Çelësi i qëllimit është të
krijuarit e harmonisë. Nuk është të marrurit e pushtetit për të shkatërruar një grup të caktuar,
veçanërisht pakicën. Është dëshira për të rënë në kompromis, ose madje edhe për të sakrifikuar,
gjë që është jo themelore për ta bërë një grup të ndihet i përfshirë në rrjedhën e zhvillimit, në
vend që të ndihet i përjashtuar nga të dhënit e votës. Një përparësi të madhe ka nënshtrimi ndaj
të mirave të zakonshme dhe dëshira për të qenë i sigurtë që askush nuk dëmtohet. Është të
njohurit e asaj që mirëqënia ime varet nga mirëqënia e shoqërisë. Është përkujdesja ndaj të
afërmit që duhet të jetë e njëjtë me atë që bën për veten tënde. Çelësi për demokracinë është t’i
tregosh gjithkujt se ai është i pranuar - - - pra, që askujt nuk i hiqet e drejta e votës. Qëllimi
është të ndërtuarit e një shoqërie demokratike dhe jo të ndërtuarit e një rruge për veten.
Lidhur ngushtësisht me këtë është vetëkontrolli, që ndryshe quhet i vetë-imponuar nga
sjellja jonë. Abraham Linkolni tha:
Bota nuk ka pasur asnjëherë një përkufizim të mirë për lirinë e fjalës. . . . në disa, liria e
fjalës mund të këtë kuptimin që çdo njeri të veprojë si të dojë me veten dhe me prodhimin
e punës së tij; ndërsa në disa të tjerë e njëjta fjalë mund të këtë kuptimin që disa njerëz
mund të veprojnë si të dëshirojnë me disa njerëz të tjerë si dhe me prodhimin e punës së
tyre (9).
Solzhenicin u shpreh kështu:
‘Të drejtat e njeriut’ janë një gjë e mrekullueshme , por si mund të sigurohemi që të
drejtat tona nuk bien në kurrizin e të drejtave të të tjerëve ?. . . Nëse nuk dëshirojmë të
udhëhiqemi nga një autoritet i dhunshëm, atëherë secili prej nesh duhet ta kontrollojë
veten. Asnjë kushtetutë, ligj apo zgjedhje nuk mund ta sigurojë vetekuilibrin në një
shoqëri, pasi është njerëzore të vazhdosh të ndjekësh interesin personal. . . një shoqëri e
qëndrueshme arrihet jo nga të vënit në ekuiliber të forcave kundërshtare, por nga
vetëkufizimi i ndërgjegjshëm (10) .
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Si përfundim, karakteristikat në të cilat duhet të bazohet një shoqëri demokratike janë:
respekti për dinjitetin e tjetrit, një shqetësim i sinqertë për tjetrin, vetëpërmbajtja, arritja në
përfundimin që interesat e mia do të përmbushen më së miri kur vetë shoqëria të jetë në gjendje
më të mirë.
Si lëviz një shoqëri jo demokratike drejt një qeverie demokratike? Si mund të prodhojmë
vlera demokratike? Demokracia, në vetvete, nuk i prodhon këto vlera. Përpjekjet për demokraci
vështirë të shfaqin ndonjë nevojë për to. Solzhenicin tha: “Do të ishte e kotë të shpresojmë që
revolucioni mund të rigjenerojë natyrën njerëzore” (11).
Si mund të prodhojmë brenda një shoqërie vlerat e nevojshme për të mbështetur e
mbajtur demokracinë? Ekziston një mënyrë në të cilën edukimi, modelimi dhe më pas tradita,
japin një kontribut të rëndësishëm. Megjithëkëtë, ekziston një përbërës shumë më i rëndësishëm.
Xhon Adams (John Adams) shprehu një mendim të thellë:
Kushtetuta jonë është krijuar vetëm për njerëz të moralshëm dhe që besojnë. Është e
papërshtatshme për çfarëdo lloj qeverie (12) .
Si një nga arkitektet e eksperimentit demokratik, ai paraqiti përfundimin e Etërve që e Formuan
(*) se përmasa morale dhe frymore është thelbësore për këtë demokraci të veçantë dhe, pa
përjashtim për të gjitha shoqëritë demokratike.
Xhejms Medison (James Madison), një forcë lëvizëse për kushtetutën e SHBA, tha:
Ne kemi penguar të ardhmen e të gjitha institucioneve tona politike mbi mundësinë e
njerëzimit për veteqëverisje; mbi aftësinë e gjithësecilit dhe tonin bashkë për të
qeverisur veten . . . sipas Dhjetë Urdhërimeve të Perëndisë (13) .
Historiani Filip Skaf (Philip Schaff) e përmblodhi në këtë mënyrë nevojën për përmasën frymore
të çdo vendi që do të kërkonte demokracinë:
Institucionet Republikane në duart e kombeve të virtytshëm dhe që i tremben Perëndisë
janë më të mirat institucione që mund të gjenden në botë, por në qoftë se do të ishin në
duart e njerëzve të korruptuar dhe jobesimtarë, atëherë këto institucione do të ishin më të
këqijat dhe do të ishin armët më efektive të shkatërrimit (14) .
------------------------------(*) Shënim i përkthyesit: Etërve që e Formuan. Qenë ata që morën pjesë në atë që quhet
eksperimenti demokratik amerikan, domethënë themeluesit e Amerikës.

Arkitektët e eksperimentit amerikan nxorën përfundimin se pa përfshirjen e Perëndisë në të ,
demokracia nuk mund të funksionojë. Unë jam tërësisht i bindur se bindja ndaj.
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Perëndisë është një ndihmesë tepër e nevojshme për ta mbajtur demokracinë. Villiam Pen
(William Penn), themeluesi i Pensilvanisë, tha këtë shprehje kuptim plotë : “Nëse ne nuk
qeverisemi nga Perëndia, atëherë do të udhëhiqemi nga tiranët” (15). Kur njerëzit qeverisen nga
Perëndia, atëherë atyre do t’u shërbejnë udhëheqësit e tyre. Përndryshe, me natyrën e tyre ata
kërkojnë rregulla të ashpra autoritare në mënyrë që të jenë të gatshëm për t’u inkuadruar në
shoqëri. Pra, del shumë qartë thënia që nëse njerëzit duan demokracinë, atëherë ata duhet të
kthehen së pari tek Perëndia. Nëse ata nuk dëshirojnë të kthehen tek Perëndia, atëherë
demokracia nuk do të funksionojë.
Filip Bruks ( Phillips Brooks) historian i shek XIX, tha :
Askush në këtë botë nuk mund ta fitojë lirinë nga ndonjë skllavëri përveçse duke hyrë në
një shërbim më të lartë. Një gjë e tillë nuk ekziston derisa të mendohet një njeri
plotësisht i ri (16).
Nënshtrimi ndaj Perëndisë është i nevojshëm në mënyrë që të kemi lirinë tonë - - - që ta ruajë
lirinë time nga të shkelurit e lirisë së tjetrit. Xhon Adams ( John Adams ) shkroi :
Njerëzit e shtetit mund të planifikojnë e të spekulojnë me lirinë, por janë feja dhe morali
të vetmit që mund të vendosin parimet mbi të cilat liria mund të qëndrojë me siguri.
Patrioti duhet të jetë një njeri që beson ( 17 ).
Xhorxh Uashingtoni (George Washington), ndërsa shpalli tërheqjen nga jeta publike që do të
ndodhte së shpejti dha këshillën e tij më të mirë për një zhvillim të vazhdueshëm demokratik :
Le të pranojmë për një moment supozimin që morali mund të mbahet pa besimin.
Çfarëdo që mund të mbahet nën influencën e mendjeve të rafinuara të një strukture të
posaçme, arsyetimi dhe përvoja na ndalojnë të presim që morali kombëtar mund të
mposhtet , nëse përjashtohen parimet fetare (18).
Disa nga mendjet më të ndritura kanë arritur në përfundimin që demokracia kërkon një
impuls bindjeje ndaj Perëndisë. Si munden përmasat frymore të kontribuojnë në vlerat e
nevojshme të një shoqërie demokratike? Le të marrim në konsideratë respektin për dinjitetin e
njeriut. Njeriu pa Perëndinë e vendos veten në qendër të vëmendjes - - - duke parë para së
gjithash veten e tij. Ai nuk i ngre të tjerët lart, sigurisht jo më lart se veten. Dinjiteti i njeriut
fillon me të kuptuarit e karakterit të Perëndisë. Perëndia na krijoi ne si krijesën e Tij më të lartë,
për qëllimin e derdhjes së dashurisë së Tij mbi ne dhe për të na pasur ne si miq të afërm, intimë .
Ndërsa Perëndia krijoi njeriun e parë Ai tha : “ Ta bëjmë njeriun sipas shembëlltyrës sonë” ( 19
). Pastaj Perëndia e vazhdoi punën duke fryrë jetë në paraardhësin tonë të parë - - - diçka të tillë
Ai nuk e bëri me pjesën tjetër të krijimit të Tij. Përgjatë gjithë historisë Perëndia e ka riafirmuar
vazhdimisht dashurinë për secilin prej nesh me fjalët që vijojnë : “ Unë do të të edukoj dhe do të
të mësoj rrugën nëpër të cilën duhet të ecësh ; Unë do të të këshilloj dhe do ta mbaj syrin Tim
mbi ty “ (20). Dëgjoni këtë lutje të frymëzuar nga Perëndia :
Po, Ti ke formuar të përbrendëshmet e mija; Ti më ke endur në barkun e nënës time. Unë
do të të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë mrekulluese ; veprat e tua janë të
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mrekullueshme dhe unë e di shumë mirë këtë gjë... Dhe në librin Tënd ishin shkruar ditët
që ishin caktuar për mua megjithëse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende (21).
Personi që njeh Perëndinë e kupton madhështinë e njeriut dhe i jep dinjitetin që i përket të
afërmit të Tij. Kur unë e kuptoj që Perëndia do secilin prej njerëzve sikurse dhe mua, pa marrë
parasysh sesa të papërsosura ose të shëmtuara mund të jenë disa aspekte të jetës së tij personale
më duhet ta mbaj atë sërish në të njëjtin pozicion të lartë.
Kur Perëndia i universit më tregon mua se Ai që është i kurorëzuar në qiell erdhi në tokë
si një njeri, përjetoi përbuzjen e të qenit njeri, dhe pati një vdekje të padrejtë dhe torturuese të
cilën duhet ta kishim pësuar ne, për shkak të dashurisë së Tij për ne, a nuk tregon kjo vlerën e
lartë që Perëndia ka vendosur mbi secilin prej nesh? Rezultati i qartë është se sa më e lartë dhe
më e thellë të jetë njohja jonë për Perëndinë aq më e lartë është njohja jonë për njeriun. Sa më
shumë të duam Perëndinë aq më shumë do ta duam edhe të afërmin tonë.
Më pas, kini parasysh vlerën themelore demokratike të shqetësimit të sinqertë për
anëtarët e tjerë të shoqërisë sonë. Jezusi urdhëroi kështu për këtë problem : “ Duaje të afërmin
tënd si vetveten” (22). Kjo duket e vështirë, por Jezusi shtoi një element që e bën atë edhe më të
vështirë. Jezusi përdori një fjalë për dashurinë që në gjuhen origjinale përshkruante një dashuri
të pakushtëzuar, e cila nuk bazohej në atë që marrësi e meritonte apo jo. Kjo është një dashuri e
plotë, e pastër, nuk është një dashuri të cilën duhet ta kthesh. Nuk është për t’u çuditur që kjo
fjalë ‘ agape ‘ nuk ndodhet në asnjë vend tjetër të letërsisë greke veçse në mësimet e Jezusit në
Bibël (23). Kur Jezusi tha: “ duaje të afërmin tënd si veten”, Ai nuk po thoshte që duhet të
reduktosh armiqësitë më të afërmin tënd për përfitimin tënd të reciprok. Ajo që Ai thoshte qe se
ne duhet të kujdesemi për të tjerët me një motivim të pastër - - - për hir të tyre dhe vetëm për hir
të tyre. Kur Jezusi i përkufizonte të afërmit që duhet t’i duam pa kushte Ai iu referua armiqve
etnikë të dëgjuesve (24). Ne duhet të duam ata të cilët shoqëria jonë na mëson se nuk duhen
dashur dhe të cilët duhet t’i urrejmë.
Si mund të duam ata më të cilët kemi ndryshime? Le të marrim në shqyrtim kontekstin
që Jezusi thekson. Deklarata e plotë e Jezusit qe :
“Duaje Zotin Perëndinë Tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me
gjithë mendjen tënde”. Ky është urdhërimi i parë dhe më i madhi dhe i dyti, i ngjashëm
me këtë, është : “ Duaje të afërmin tënd porsi vetveten ” (25).
Kjo nuk do të thotë “ Duaje të afërmin tënd sa ç’do vetveten”. Por, do të thotë “Duaje veten me
dashurinë e Perëndisë, pastaj duaje të afërmin tënd në të njëjtën mënyrë ”. Arsyeja që ne nuk e
bëjmë apo s’mundemi të duam të tjerët është për shkak se ne nuk e duam veten. Ne nuk mund
ta pranojmë veten si krijesë të Perëndisë - - - mëkatarë, po, por mëkatarë që mund të falen
përmes vdekjes së Jezusit në vendin tonë. Paaftësia jonë për të pranuar veten dhe për ta dashur
veten, na e bën ne të pamundur të duam të tjerët . Si qënie njerëzore ne jemi shumë të pasigurtë
për ta dashur veten. Çelësi për të gjithë këtë u përshkrua nga Jezusi kur Ai na tha që duhet së
pari ta doni Perëndinë . Vetëm në qoftë se duam Perëndinë dhe fillojmë të kuptojmë dhe e
besojmë Atë, atëherë në kemi besim në atë që Ai na ka krijuar dhe ka përgatitur një plan për ne.
Vetëm Perëndia mund të na falë ne dhe me të të ndryshojë natyrën tonë, duke na dhënë aftësi
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për të dashur veten. Nëse e duam Atë, atëherë duam vetveten. Më pas, dhe vetëm më pas, ne
mund të duam të tjerët.
Prandaj unë jam i bindur se të dashurit e Perëndisë është çelësi që zhvillon në jetët tona
vlerat e nevojshme për një shoqëri demokratike. Kjo është e barazvlefshme për mua dhe për
çdokënd tjetër në shoqërinë demokratike.
Si mund ta duam Perëndinë si një pjesë e ndërtimit të shoqërive demokratike? Për ta
kuptuar këtë duhet të diagnostikojmë me kujdes rrënjën e problemit mes njeriut dhe Perëndisë.
Perëndia na krijoi ne nga dashuria dhe pati si qëllim të na dhurojë dashurinë si pjesë të një
miqësie intime. Pengesa për këtë lloj miqësie me Perëndinë jemi ne vetë. Perëndia që mbretëron
mbi kombet është i Shenjtë - - - pa asnjë papërsosmëri morale. Ne nuk jemi moralisht të
përsosur. Papërsosmëria jonë morale - - -pashenjtëria jonë - - - na përjashton nga prania e
Perëndisë së Shenjtë. Le ta trajtojmë kështu këtë problem. Të marrësh dhe të vendosësh një gur
të zakonshëm fushe pranë një diamanti 200 karatësh do të ishte diçka e pa imagjinueshme . Këta
dy gurë janë të pakrahasueshëm. Madje aq më tepër, pashenjtëria jonë është e pakrahasueshme
me shenjtërinë e përsosur të Perëndisë. Problemi është i pakapërcyeshëm nga këndvështrimi
njerëzor. Për ne nuk ka asnjë rrugë se si të mund të vijmë përpara pranisë së Perëndisë së
Shenjtë, pasi ne jemi përjetësisht të ndarë nga Ai që na krijoi dhe na do . Pasojat e përjetshme
janë të mëdha kur dikush e sheh se është i ndarë nga Krijuesi ynë në fund të jetës së tij, gjë që do
të thotë vajtje në ferr.
Si mund të kapërcehet kjo pengesë e shkaktuar nga pashenjtëria jonë ? Ne kemi nevoje
për një rrugë që të jemi të falur, në mënyrë që Perëndia të na afrojë pranë Tij. Ne vetë nuk mund
ta krijojmë një rrugë të tillë. Vetëm Perëndia i Gjithëpushtetshëm mund ta bëjë atë. Dhe është
pikërisht kjo arsyeja që vetë Perëndia erdhi në tokë në trajtën e Jezusit për të vdekur në vendin
tonë që të paguante penalitetin për mëkatet tona. Perëndia na ka thënë:
Jezusi është shembëllesa i Perëndisë së padukshëm. . . . Prej Jezusit u krijuan të gjitha
gjërat: ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhé, gjërat që duken dhe ato që nuk duken : frone,
zotërime, principata dhe pushtete; të gjitha gjërat janë krijuar me anë të Tij dhe në lidhje
me Të. Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në Të. . . Ai është fillimi
dhe i parëlinduri nga të vdekurit, përderisa të ketë parësinë në çdo gjë. Sepse Perëndisë
i pëlqeu që në Jezusin të banojë e gjithë plotësia, duke bërë paqen me anë të gjakut të Tij
të derdhur në kryq ( 26 ).
Mahatma Gandi ( Mahatma Gandhi ), e përshkroi kështu këtë flijim kur tha se Jezusi : “ një njeri
që qe plotësisht i pafajshëm e ofroi veten si një flijim për të mirën e të tjerëve duke përfshirë këtu
edhe për armiqtë e Tij duke u bërë shpengim për botën. Ky qe një akt i përsosur ” ( 27 ).
Prandaj, Jezusi na ka thënë “ Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati
veçse përmes Meje” (28) . Perëndia na ka treguar “se nuk ka asnjë tjetër emër nën qiell që u
është dhënë njerëzve dhe më anë të cilit duhet të shpëtohemi” (29) . Përmes vdekjes dhe
ringjalljes së Jezusit, Perëndia është në gjendje të na shohë ne si të shenjtë. Vdekja dhe ringjallja
e Jezusit është i vetmi burim që i është dhënë njeriut përmes të cilit mëkatet tona mund të falen
dhe mund të kemi këtë miqësi intime më Perëndinë. Perëndia na ka thënë:
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Dhe ju vetë që dikur ishit të huaj dhe armiq në mendje me veprat tuaja të këqija, tani ju
paqtoi në trupin e mishit të Tij, me anë të vdekjes, që t’ju nxjerrë juve përpara vetes së
Tij shenjtorë, faqebardhë dhe të pafajshëm (30) .
Sepse Perëndia bëri që Jezusi i pamëkatë të jetë mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia
e Perëndisë në Të! (31)
Ndërsa unë ia dorëzoj veten time Jezusit, atëherë Perëndia është në gjendje të më shohë mua
përmes Jezusit, si të përsosur.
Më lejoni të jem më i qartë: Ajo që unë po ju parashtroj nuk është një religjion i ri. Ajo
që po ju parashtroj është personi i Jezusit. Ai është një figurë universale dhe nuk i përket vetëm
disa racave, kulturave apo religjioneve të caktuara në botë . Unë besoj se kjo është ajo që
Mahatma Gandi (Mahatma Gandhi) donte të thoshte kur u shpreh :
Për shkak se jeta e Jezusit ka rëndësinë dhe të jashtëzakonshmen për të cilën kam
aluduar, unë besoj se Ai i përket jo vetëm kristianizmit , por mbarë botës; të gjitha
racave dhe njerëzve, nuk ka rëndësi se nën cilin flamur apo emër apo doktrinë ato mund
të funksionojnë, të ushtrojnë besimin apo të adhurojnë Perëndinë e trashëguar nga
paraardhësit ( 32 ).
Pendesa dhe falja që e lejon Perëndinë t’i kthejë individët në ndërtimin e blloqeve për shoqërinë
demokratike ka si qendër personin e Jezusit. Këtu nuk duhet të përjashtojmë të menduarit e
sotëm që ne mund ta kemi këtë vetëm përmes përqafimit të Jezusit dhe vetëm të Tij.
Si mund ta vendosim besimin tonë në Jezusin për faljen e mëkateve tona në mënyrë që të
përjetojmë këtë miqësi intime me Perëndinë që zgjat përjetë dhe që më ndihmon mua të jem një
anëtar ndihmës në një shoqëri demokratike? Ilustrimi që lidhet shumë mirë me mua për këtë gjë
është pikërisht vendi në të cilin u rrita - - - afër Ujëvarës së Niagarës. Shumë njerëz bëjnë gjëra
të rrezikshme mbi ujëvarat e Niagarës në mënyrë që të tërheqin vëmendjen. Një nga këta ishte
një ekuilibrist që ecte mbi litar të lidhur në të dyja anët e Ujëvarave. Ndërsa turma rritej, ai e
përsëriti këtë gjë vajtje-ardhje disa herë, por herën e fundit ai shtyu një karrocë me një rrotë
ndërsa vazhdonte të ecte mbi litar. Pastaj me guxim e mbushi karrocën me tulla duke përsëritur
ecjen mbi litar vajtje-ardhje. Gjatë kësaj kohe turma ishte rritur dhe të gjithë thërrisnin me zë të
lartë. Pastaj ai pyeti turmën se sa prej tyre besonin që ai mund të shkonte në anën tjetër e të
hiqte tullat dhe në vend të tyre të mbante një person. Turma thërriti si e çmendur. Pastaj ai e
pyeti turmën : “ Kush dëshiron të hypi mbi këtë karrocë?” Turma heshti. Besimit të tyre i
mungonte 100 % siguria. Ta vendosësh besimin në Jezusin do të thotë të ulesh në karrocë me
Të, duke bërë që ne të varemi plotësisht në Të. I vetmi themel yni për të pasur mëkatet tona të
falura dhe për të hyrë në miqësi të ngushtë me Perëndinë është vdekja e Jezusit në vendin tonë.
Është kjo varësi ndaj Jezusit që prodhon brenda nesh vlerat e nevojshme për një shoqëri
demokratike. Perëndia frymëzoi njerin prej shërbëtorëve të Tij të shkruante këtë:
Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë , por Krishti rron në mua; dhe
ajo jetë që tani jetoj në mish e jetoj në besimin e Birit të Perëndisë që më deshi dhe dha
veten për mua ( 33 ).
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Ndërsa ne e lejojmë Jezusin që t’i vdesë motivimet tona egoiste , Ai është në gjendje ta jetojë
jetën e Tij përmes nesh. Është Ai që e jeton jetën e Tij përmes nesh e që më bën mua ta
respektoj të afërmin, ta dua atë, dhe të dua më të mirën për të.
Zgjidhja e Perëndisë për të prodhuar vlera demokratike zbatohet në jetën e gjithësecilit në
shoqërinë tonë. Askush - - - as ju dhe as unë - - - nuk mund të jetojë në standardet tona si një
qytetar demokratik pa jetën e Jezusit që jeton brenda nesh. Prandaj ju nxis ju të vini tek Ai.
Jezusi na fton :
Nëse dikush ka etje, le të vijë tek Unë e të pijë. Ai që beson në mua siç ka thënë Shkrimi,
nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të gjallë” (34).
Ndërsa ne vijmë tek Jezusi dhe “pijmë”, Ai do të na kënaqë dhe do të derdhet mbi të tjerët në
shoqërinë tonë, duke i bërë dhe ata të vijnë tek Jezusi dhe të “pijnë” prej Tij. Teksa një numër i
konsiderueshëm “pijnë”, shoqëritë tona do të reflektojnë gjithnjë e më tepër karakteristikat e
Jezusit dhe me to vlerat e nevojshme për një shoqëri demokratike
Për këtë arsye unë mund të të ftoj ty të vish tek Jezusi dhe të “pish”. Megjithëkëtë më lejo
të të flas si mik. Shqetësimi im për ty si mik është edhe më i thellë. Shqetësimi im është i
shprehur nga një ish-President i Asamblesë së Përgjithshme :
Këto janë ditë të mëdha dhe ajo që po vendoset në to është absolutisht historike. Por të
gjitha këto që po ndodhin do të kalojnë dhe së bashku me to edhe vetë jeta. Atëherë,
cila, është jeta që nuk kalon; atëherë cila është jeta e përjetshme? Kjo është pyetja e
parë dhe e fundit. Unë besoj që: “ Kjo është jeta e përjetshme, të të njohim Ty, të vetmin
Perëndi të vërtetë dhe Jezus Krishtin që Ti ke dërguar ” (Gjoni 17:3 ). . . . Besimi në
Jezus Krishtin është qëllimi i parë dhe i fundit në jetën tonë. Për mua nuk ka rëndësi se
cili je apo çfarë je; unë të bëj vetëm një pyetje : A beson në Jezus Krishtin ? ( 35 )
Dr. Çarlz Malik ( Charles Malik ) nga Libani qe një nënshkrues i Kartës së Kombeve të
Bashkuara, hartuesi kryesor i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, dhe President i
Asamblesë së Përgjithshme të 13 -të, por e një rëndësie më të madhe për të qe se çdo person
duhet të përjetojë ‘ jetën ’ që vjen nga Jezusi. Këtë gjë unë dëshiroj edhe për ju.
Më lejoni t’ju inkurajoj të përqafoni Kryearkitektin e botës sonë e të jetës suaj. Unë të
inkurajoj ty ta ftosh Jezusin në jetën Tënde duke iu lutur Perëndisë :
Perëndi i Shenjtë, të lutem më fal mua që kam mëkatuar kundër Teje. Të faleminderit që
më ke dashur kaq shumë saqë erdhe në këtë tokë si Jezus dhe vdiqe në vendin tim, në
mënyrë që unë të kem një jetë të vërtetë me Ty. Unë të kërkoj Ty të vish në jetën time dhe
të më japësh një miqësi përgjithmonë të pathyeshme me Ty. Unë të kërkoj Ty të më
ndryshosh dhe së bashku me mua, botën. Faleminderi! Amen!
Kjo jo vetëm do t’ju bëjë ju të filloni shtegtimin më të mrekullueshem që ka njohur deri
më sot njeriu, por është gjëja më e vlefshme që secili prej nesh mund të bëjë që çështja e
demokracisë në kombet tona të përparojë.
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Qeverisja e Shqipërisë në Bashkëpunim me Perëndinë
12 Nëntor 1999
Për dy dekada unë kam provuar, së bashku me udhëheqës të vendeve të tjera e zyrtarë të
tjerë, sygjerimin se kombet tona duhet të qeverisen me mbështetjen e Perëndisë. Unë jam
plotësisht i bindur rreth së vërtetës që do të ndaj me ju.
E vërteta themelore është se ekziston një Perëndi që ka krijuar çdo komb me një qëllim
dhe një plan, dhe që është duke u përpjekur ne mënyrë aktive të realizojë qëllimet e Tij për
secilin komb. Perëndia i ka përshkruar parimet e përgjithshme të planit të Tij si vijon:
“Sepse Unë i njoh mendimet që kam për ju”, thotë Zoti, “mendime paqeje dhe jo të së
keqes, për t’ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë.”1
Perëndia ka një plan për të gjithë kombet, plan që është i mire në çdo anë. Ai na ka zbuluar më
tepër rreth planit të Tij në rrjeshtat e mëposhtme:
Perëndia që bëri botën dhe të gjitha gjërat që janë në të, duke qënë Zot i qiellit dhe i
tokës, nuk banon në tempuj të bërë nga duart e njeriut dhe as shërbehet nga duart e
njerëzve, sikur te kishte nevojë për ndonjë gjë, sepse ai u jep të gjithëve jetë, hukatje dhe
çdo gjë; dhe ai ka bërë nga një gjak i vetëm të gjitha racat e njerëzve, që të banojnë në
mbarë faqet e dheut, dhe caktoi kohërat me radhë dhe caqet e banimit të tyre, që të
kërkojnë Zotin, mbase mund ta gjejnë duke prekur, ndonëse ai nuk është larg nga secili
prej nesh.2
Perëndia, si pjesë e planit të Tij për çdo komb, përcakton kohën e hyrjes në histori dhe daljes nga
historia për atë komb. Për më tepër, Ai përcakton kufijtë për çdo komb gjatë historisë. Pjesë e
synimit të Perëndisë në punën me kombet pëfshihet në rrjeshtin e fundit:
Perëndia e bëri këtë gjë që të kërkojnë Zotin, mbase mund ta gjejnë duke prekur, ndonëse
ai nuk është larg nga secili prej nesh.
Synimi i Perëndisë për kombet është t’i ndihmojë ata të kërkojnë dhe gjejnë Perëndinë. Kjo është
diçka e pabesueshme apo jo? Kur e kuptojmë këtë të vërtetë, ajo ndryshon mënyrën se si i
shohim ngjarjet në vendet tona.
Perëndia Qeveris në Mënyrë Aktive të Gjitha Kombet. Perëndia foli përmes njërit prej
shërbëtorëve të Tij me qëllim që të zbulonte të vërtetën e mëposhtme:
Me fuqinë e Tij ai mbretëron në përjetësi, sytë e Tij këqyrin kombet.3
Kombet do të gëzohen dhe do të ngazëllojnë, sepse ti (Perëndia) do t’i gjykosh drejt
popujt dhe do t’i udhëheqësh kombet mbi tokë.4
Qeverisja në bashkëpunim me Perëndinë kërkon kuptimin e tre institucioneve të Tij.
Perëndia ka themeluar tre institucione të shërbejnë si pjesë e zbatimimt të planit të Tij brenda një
vendi: martesa dhe familja; Kisha; dhe qeveria. Secili nga këto tre institucione e ka origjinën te
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Perëndia. Perëndia është koka e secilit prej tyre. Kushdo që shërben në secilin prej tyre i shërben
Perëndisë dhe i jep llogari Atij. Këto tre institucione kanë përgjegjësi të ndryshme. Sferat e
influencës për të tre këto institucione ndërthuren deri në një fare mase njëra tjetrën. Këto tre
institucione duhet të nënshtrohen Perëndisë që të evitojnë një konflikt me institucionet e tjera.
Për shembull, qeveria duhet të tregohet e kujdesshme mos të marrë përsipër përgjegjësira të cilat,
sipas Perëndisë, bien mbi krahët e familjes.
Në mënyrë të veçantë, qeveria është idea e Perëndisë dhe jo e njeriut. Perëndia na ka
thënë se çfarë pret nga qeveria:
Çdo njeri le t’i nënshtrohet pushteteve të sipërm, sepse nuk ka pushtet veçse prej
Perëndisë; dhe pushtetet që janë, janë caktuar nga Perëndia. Prandaj ai që i kundërvihet
pushtetit, i kundërvihet urdhërit të Perëndisë; dhe ata që i kundërvihen do të marrin mbi
vete dënimin. Sepse eprorët s’ke pse t’i kesh frikë për vepra të mira, por për të këqija; a
do, pra, të mos i kesh frikë pushtetit” Bëj të mirën, dhe do të kesh lavdërim nga Ai, sepse
eprori është shërbëtor i Perëndisë për ty për të mire; por, po të bësh të këqija, druaj,
sepsenuk e mban kot shpatën; sepse ai është shërbëtor i Perëndisë, hakmarrës plot
zemërim kundër atij që bën të keqen. Prandaj është e nevojshme t’i nënshtroheni, jo
vetëm nga druajtje e zemërimit, por edhe për arsye të ndërgjegjes. Sepse për këtë
paguani edhe tatimet, sepse ata janë shërbëtorë të Perëndisë, që i kushtohen vazhdimisht
këtij shërbimi. I jepni, pra, secilit atë që i takon: tatimin atij që i përket, druajtje atij që
është për t’u druajtur, nderimin atij që është për nderim.5
Qeveria është një institut i urdhëruar nga Perëndia, i krijuar nga Perëndia për të arritur qëllimet e
Tij për shoqërinë. Një nga detyrat kryesore për qeverinë është të ruajë një shoqëri të rregullt në të
cilën ne mund të përparojmë. Si pjesë e kësaj, qeveria është përfaqësuesja e Perëndisë për të
kontrolluar sjelljet antisociale. Në të njëjtën mënyrë, qeveria lavdëron ata që sillen mirë.
Kryetari i Qeverisë është shërbëtor i Perëdisë. Të gjithë anëtarët e qeverisë janë
shërbëtorë të Perëndisë, me përgjegjësi për drejtimin e këtij insituti. Ata janë po aq shërbëtorë të
Perëndisë sa janë edhe njerëzit e fesë. Kryetari i qeverisë është më kryesori ndër ta.
Perëndia e zbuloi këtë lidhje me kryetarin njerëzor mbi kombin, me këto fjalë:
Do të caktosh mbi ty mbretin që Zoti, Perëndia yt, ka për të zgjedhur. Do të caktosh mbi
ty një mbret të zgjedhur midis vëllezërve të tu; nuk mund të caktosh mbi ty një të huaj që
të mos jetë vëllai yt. Përveç kësaj, kur të ulet mbi fronin e mbretërisë se tij, do të shkruajë
për veten e tij në një libër një kopje të këtij ligji, sipas kopjes së priftërinjve levitikë. Do
ta mbajë pranë vetes këtë libër dhe do ta lexoj çdo ditë të jetës së tij, që të mësojë të ketë
frikë nga Zoti, Perëndia i tij, dhe të zbatojë në praktikë të gjitha fjalët e këtij ligji dhe të
këtyre statuteve, me qëllim që zemra e tij të mos ngrihet mbi vëllezërit e tij dhe të mos
shmanget nga ky urdhërim as djathtas, as majtas, dhe të zgjasë kështu ditët e mbretërimit
të tij.6
Ky udhëzim ishte dhënë në fillim kombit të vjetër të Izraelit. Megjithatë, ky është
udhëzimi i përgjithshëm për Kryetarin e Qeverisë të çdo vendi. Izraeli do të ishte model për çdo
komb tjetër i mënyrës se si Perëndia komunikon me një komb. Ndërsa kombet e tjera vëzhgonin
mënyrën e bashkëveprimit të Perëndisë me Izraelin, ato duhej të mësonin si të bashkëvepronin
me të njëjtin Perëndi, i cili ishte Zot mbi vendet e tyre.
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Vëreni se kryetari i kombit, duhet të shkruante vetë Ligjin e Perëndisë. Ai nuk duhej
thjesht ta lexonte atë, por duhej të bëntë një kopje për vete. Është një parim i njohur se mësimi
eshtë shumë më tepër efektiv kur një individ e merr informacionin në trurin e tij dhe pastaj e
shkruan vetë me dorën e tij, duke e krahasuar me leximin thjesht të materialit. Pasi e kishte
shkruar Ligjin e Perëndisë, Kreu i Shtetit duhet të mendonte për të përditë. Ligji i Perëndisë i
rrënjosur në mendjen dhe zemrën e tij do të ndikonte në gjykimet dhe sjelljet e tij.
Vëreni fjalinë e fundit ku thuhet se ai do të sundojë mbi mbretërinë e tij për një kohë të
gjatë. Sot, në konteksin demokratik, kjo bën fjalë për stabilitet politik. Si rezultat i përpjekjeve të
kreut të shtetit të vëjë në zbatim parimet e Perëndisë gjatë proçesit të qeverisjes, është stabiliteti
politik për vendin.
Synimi i Perëndisë për Kryetarin e Shtetit. Perëndia ia zbuloi synimin e Tij për
Kryetarin e Qeverisë dy sunduesve të fuqishëm të mbretërive të hershme. Gjatë një periudhe prej
gjashtë shekujsh deri në lindjen e Krishtit, Babilonia, Persia, Greqia dhe Perandoria Romake me
radhë dominuan botën. Perëndia ia zbuloi synimin e Tij Nebukodnesarit II, mbretit të Babilonisë,
dhe Kirit, Mbretit të Persisë. Ka një të vërtetë të përbashkët rreth këtyre të dyve që unë jam i
bindur ka ndikimet dhe zbatimet e veta për çdo Kryetar qeverie sot.
Perëndia i tha kështu Kirit, Mbretit të Persisë:
Kështu thotë Zoti…,Çliruesi yt, për Kirin:”Ai është bariu im!” dhe do të çojë në vend
tërë dëshirat e mia…Kështu i thotë Zoti të vajosurit të tij, Kirit, që unë e mora me dorën e
djathtë, që të hedh poshtë para tij kombet…Për hir të Jakobit, shërbëtorit tim, dhe për hir
të Izraelit, të zgjedhurit tim, unë të thirra me emër dhe të dhashë një titull nderi
megjithëse ti nuk me njihje. Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër; jashtë meje nuk ka
Perëndi. Të kam rrethuar ndonëse ti nuk më njihje, me qëllim që nga lindja në perëndim
të pranohet që nuk ka asnjë Perëndi përveç meje. Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër.7
Kush është duke folur këtu? Është e qartë që ishte Perëndia vetë. Ai e përshkruan Kirin si bariun
Tim dhe të vajosurin. Ai gjithashtu bën të qartë se kur Kiri mori postin zyrtar, nuk e njohu
praninë e Perëndisë. Perëndia e thërret Kirin me emër, e ngre Kirin, dhe e kap nga dora e djathtë
për ta drejtuar dhe i jep një titull shumë të nderuar, duke e vajosur, duke e forcuar, dhe e përdorur
atë si bariun e tij megjithëse Kiri nuk e njeh praninë e Perëndisë. Kjo na tregon për hirin e
Perëndisë, durimin e Tij me ne ndërsa bëhemi ashtu siç na do Perëndia.
Në gjuhën anglisht, ka disa shprehje të veçanta që komunikojnë shkak dhe pasojë. Një
nga këto është shprehja “në mënyrë që”. Kjo shprehje na paralajmëron se një arsye vjen pas saj.
Ekzistojnë dy shprehje të tilla “në mënyrë që” në paragrafin që po shikojmë. I pari është: në
mënyrë që ju të njihni se unë jam Perëndia, Zoti…Qëllimi i parë i Perëndisë për jetën e Kirit
është që ai të njohë me besim të plotë se Perëndia ekziston dhe është në kontroll. Duke vazhduar,
qëllimi i parë i madh i Perëndisë për jetën e kryetarit të një shteti është që ai/ajo të njohi se Ai
është Perëndia. Të gjitha gjërat që bën Perëndia në jetën e Kirit, gjëra të cilat ai nuk i meriton, i
bën me qëllim që Kiri të njohë Atë si Perëndi. Në të njëjtën mënyrë, kryetari i shtetit do të jetë në
gjendje të shikojë dorën e Perëndisë duke punuar nëse ai/ajo janë të gatshëm.
Shprehja e dytë “në mënyrë që” është: në mënyrë që nga lindja e diellit deri në perëndim
njerëzit të njohin se s’ka njeri tjetër përveç meje. Qëllimi i dytë i madh i Perëndisë për jetën e një
kryetari shteti është që nëpërmjet tij të gjithë njerëzit e tjerë të njohin gjithashtu se Ai është
Perëndi. Perëndia do të punojë në jetën e kryetarit të shtetit në mënyrë që çdo qytetar të njohë se
ekziston një Perëndi i cili sundon mbi të gjithë vendet dhe njerëzit që banojnë në ta.
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Fakti interesant është se Perëndia ia zbuloi Kirit këto udhëzime dhe synime të Tij në vitin
710 Para Krishtit. Kiri në fakt e mori postin në vitin 538 Para Krishtit. Perëndia ka dorën e Tij
kaq shumë në problemet e vendeve sa Ai mundi t’ja zbulojë punën e Tij në jetën e Kirit një
shekull përpara se Kiri të lindte!
Posti i Kryetarit të shtetit është kaq i rëndësishëm për punën e përgjithshme të Perëndisë
në tokë sa Ai në mënyrë sovrane zgjedh një person, përpara bile se ai të ketë lindur, dhe duke
lënë mënjanë aftësitë e tij/saj, ai e ngre atë, dhe e vendos në post. Ai e bën këtë me dy qëllime të
fuqishme:
1. në mënyrë që ju të njihni qe unë jam Perëndi,
2. në mënyrë që nga lindja e diellit deri në perëndim njerëzit të njohin se s’ka
askush tjetër përveç meje.
Ne mund të marrim gjithashtu njohuri të vlefshme nga mënyra se si Perëndia trajtoi kreun
e mbretërisë së parë, asaj Babilonase. Nebukodnetsari, në të vërtetë ai i dyti, përshkroi se si
Perëndia punoi në jetën e tij të arrinte të njëjtat qëllime që Perëndia kishte arritur në jetën e Kirit.
Nebukodnetsari i shkruajti një letër të hapur gjithë njerëzimit. Ai e filloi letrën kështu:
Mbreti Nebukadnetsar tërë popujve, tërë kombeve dhe gjuhëve, që banojnë mbi gjithë
dheun: Paqja juaj qoftë e madhe!8
Ai e shkruajti letrën në vetën e tretë, por është e qartë një letër personale nga Nebukadnestar. Ai
vazhdon:
M’u duk mirë t’i bëj të njohura shenjat dhe mrekullitë që Perëndia më i Lartë ka kryer
për mua. Sa të mëdha janë shenjat e tij dhe sa të fuqishme mrekullitë e tij! Mbretëria e tij
është një mbretëri e përjetshme dhe sundimi i tij vazhdon brez pas brezi. Unë,
Nebukadnetsari, isha i qetë në shtëpinë time dhe i gëzuar në pallatin tim. Pashë një
endërr që më tmerro; mendimet që pata në shtratin tim dhe vegimet e mendjes sime më
tmerruan.9
Nebukadnetsari më pas kërkoi ndihmë në shpjegimin e ëndrrës së tij. Asnjë nuk mund ta
ndihmonte derisa pyeti Danielin. Danieli ia shpjegoi ëndrrën në këtë mënyrë:
Ky është interpretimi, o Mbret; ky është dekreti i Shumë të Lartit, që është lëshuar për
mbretin, zotin tim; ti do të dëbohesh nga njerëzia dhe banesa jote do të jetë bashkë me
kafshët e fushave; do të të japin të hash bar si qetë dhe do lagesh nga vesa e qiellit; do të
kalojnë mbi ty shtatë kohë, deri sa të pranosh që Shumë i Larti sundon mbi mbretërinë e
njerëzve dhe ia jep atij që ai dëshiron. Sa për urdhrin për të lënë cungun me rrënjë, kjo
do të thotë se mbretëria jote do të rivendoset, mbasi të kesh pranuar që është qielli ai që
sundon. Prandaj, o mbret, prano këshillën time; jepu fund mëkateve të tua duke
praktikuar drejtësinë dhe paudhësive të tua duke treguar mëshirë ndaj të varfërve; ndofta
begatia jote do të zgjasë.10
Nebukadnetsari atëherë vazhdoi të përshkruante, në fillim duke folur në vetë të tretë, atë që
kishte bërë Perëndia:
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E tërë kjo i ndodhi mbretit Nebukadnetsar. Dymbëdhjetë muaj më vonë, ndërsa shëtiste
në pallatin mbretëror të Babilonisë, mbreti filloi të thotë: “Nuk është kjo Babilonia e
madhe, që unë ndërtova si seli mbretërore me forcën e pushtetit tim dhe për lavdinë e
madhërisë sime?” Këto fjalë ishin akoma në gojë mbretit, kur një zë zbriti nga qielli:”Ty,
o mbret Nebukodnetsar, të shpall: mbretëria jote të është hequr; ti do dëbohesh nga
njerëzia dhe banesa jote do të jetë me kafshët e fushave; do të të japin të hash bar si qetë
dhe do të kalojnë mbi ty shtatë kohë, deri sa të pranosh që Shumë i Larti sundon mbi
mbretërinë e njerëzve dhe ia jep atij atë që ai dëshiron”. Në po atë çast fjala lidhur me
Nebukodnestarin u realizua. Ai u dëbua nga njerëzia, hëngri bar si qetë dhe trupi i tij u
lag nga vesa e qiellit, deri sa flokët e tij u rritën si pendët e shqiponjave dhe thonjtë e tij
si kthetrat e shpendëve. Në fund të kësaj kohe, unë Nebukodnetsari ngrita sytë nga qielli
dhe arsyeja m’u kthye, e bekova Shumë të Lartin dhe lëvdova dhe përlëvdova atë që rron
përjetë, sundimi i të cilit është një sundim i përjetshëm dhe mbretëria e të cilit vazhdon
brez pas brezi. Tërë banorët e dheut përpara tij konsiderohen si asgjë; ai vepron si të
dojë me ushtrinë e qiellit dhe me banorët e dheut. Askush nuk mund t’ia ndalë dorën ose
t’i thotë :”Çfarë po bën?”. Në atë kohë m’u kthye arsyeja, dhe për lavdinë e mbretërisë
time m’u kthyen madhëria ime dhe shkëlqimi im. Këshilltarët e mi dhe të mëdhenjtë e mi
më kërkuan, dhe unë rivendosa në mbretërinë time dhe madhështia ime u rrit
jashtëzakonisht. Tani, unë Nebukodnetsari lëvdoj, lartësoj dhe përlëvdoj Mbretin e qiellit,
sepse të gjitha veprat e tij janë të vërteta dhe rrugët e tij janë drejtësi; ai ka pushtet të
poshtërojë ata që ecin me kryelartësi.11
Ky është ndër sunduesit më të fuqishëm të të gjithë kohërave, një njeri i cili ishte krenar dhe
arrogant. Perëndia e paralajmëroi atë dhe pasi i dha Nebukodnetsarit kohë të mjaftueshme të
ndërronte rrugën e veprimit, Perëndia e theu atë. Pasi çdo gjë kishte marrë fund, si reagoi
Nebukodnetsari?
Tani, unë Nebukadnetsari lëvdoj, lartësoj dhe përlëvdoj Mbretin e qiellit, sepse të gjitha
veprat e tij janë të vërteta dhe rrugët e tij janë drejtësi; ai ka pushtet të poshtërojë ata që
ecin me kryelartësi.
Kjo është zemra e një njeriu të penduar i cili ka lejuar Perëndinë të ndryshojë zemrën e tij.
A mund të shohim Perëndinë të përmbushë të njëjtat objektiva në jetën e Nebukodnetsarit
ashtu siç bëri në jetën e Kirit?
1. në mënyrë që ju të njihni se unë jam Perëndi,
2. në mënyrë që nga lindja e diellit deri në perëndim të gjithë njerëzit të njohin se
s’ka askush tjetër përveç Meje.
Po, ne mund të shohim një gjë të tillë. Nebukodnetsari na e bëri shumë të qartë faktin se ai e
njihte punën e Perëndisë në jetën e tij. Ju mund të mendoni se do të ishte e lehtë për
Nebukodnetsarin të njihte dorën e Perëndisë në jetën e tij. Megjithatë, krenaria mund të verbojë
kreun e një kombi. Dhe në rastin e Nebukodnetsarit, u desh shtatë vjet deri sa ai të ishte në
gjendje të kuptonte se ishte Perëndia ai që po punonte në jetën e tij. E dyta, përmes fjalëve të
Nebukodnetsarit, të gjithë shtetasit nën sundimin e tij do të kuptonin se ekziston një Perëndi që

27

sundon mbi perandorinë dhe jetët e tyre. Ne mund të imagjinojmë se të dy Nebukodnetsari dhe
Kiri qeverisën në mënyrë më njerëzore si pasojë e njohjes së punës së Perëndisë në jetët e tyre.
Nga përvoja ime në Kombet e Bashkuara, unë kam një pamje të njëanshme, të punës së
Perëndisë në jetët e kryetarëve të shteteve. Tani vonë, në një periudhë prej dy javësh, unë pashë
Perëndinë duke punuar në jetët e dymbëdhjetë kryetarëve të shteteve. Që të mos shkel
premtimin, do t’ju them disa gjëra, pa përmendur emra. Shembulli i parë ka të bëjë me një burrë
që qeverisi për shumë vjet si diktator Marksist. Me mbarimin e Luftës së Ftohtë dhe hapjen e
vendit të tij për zgjedhje të lira, ai u mund keq në zgjedhjet e para dhe e humbi postin. Gjatë këtij
proçesi, Perëndia filloi të punojë në jetën e tij. Perëndia e bëri atë të perndohej përpara
parlamentit, duke e shpëtuar kështu nga pasojat e abuzimeve të tij në të kaluarën. Ai më pas u
përqëndrua në njohjen e Perëndisë. Kur erdhi koha për zgjedhjet e reja në vendin e tij, ai kishte
ndryshuar kaq shumë sa ai u zgjodh me miratim të pëgjithshëm publik president i vendit. Një nga
ministrat në kabinetin e tij më tha se s’ka asnjë ngjashmëri në mënyrën se si ai qeveris tani me
mënyrën si qeveriste në të kaluarën. Perëndia përmbushi të njëjtat dy objektiva në jetën e tij
sikurse ai kishte bërë me Kirin dhe Nebukodnetsarin. Dhe gjatë këtij proçesi, ky burrë qeveris
më me njerëzi ndërsa Perëndia po behët sundues i jetës së tij private. Duket se Perëndia i tregoi
atij një eksperiencë të ngjashme me atë të Nebukodnetsarit, dhe gjatë këtij proçesi, e shndërroi
atë në një instrument të Perëndisë për vendin e tij.
Unë gjithashtu takova presidentin sapozgjedhur të një vendi strategjik. Ky burrë kishte
qënë president i këtij vendi dy dekada më parë. Regjimi i tij i mëparshëm ishte i korruptuar. Këtë
herë, si President, përpjekjet e tij për të larguar korrupsionin nga vendi i tij janë të admirueshme,
thonë kritikët dhe miqtë.12 Cili është ndryshimi në jetën e tij gjatë periudhës midis dy
periudhave? Nën regjimin e mëparshëm, ai kaloi disa vjet në burg për akuza politike. Gjatë këtij
proçesi, ai dha jetën Jezusit si Zot. Tani vonë, ai tha: Pa Jezusin, si president unë nuk mund të bëj
asgjë. Me Të, gjithçka është e mundur.13 Ai i përshkroi vitet në burg si rrugën e Perëndisë për ta
ngadalësuar që të dëgjonte Mesazhin e tij dhe fjalët e tij.14 Duket se Perëndia gjithashtu i tregoi
atij një eksperiencë të ngjashme me atë të Nebukodnetsarit me qëllim që ta bënte atë një
instrument të Perëndisë për vendin e tij.
Unë kam parë shumë shembuj të Perëndisë duke punuar në këtë mënyrë në jetën e
kryetarit të një shteti. Unë jam i bindur se Perëndia është shumë i interesuar për mënyrën se si
një kryetar shteti qeveris, dhe nga dashuria për udhëheqësin dhe shtetasit, Ai do të tregojë, nëse
udhëheqësi ngul këmbë, këtij udhëheqësi një eksperiencë të ngjashme me atë të Nebukodnetsarit.
Në të njëjtën kohë, Perëndia po bën një punë të veçantë në zemrën e kryetarit të shtetit, në sajë të
postit që ai mban, ta bëjë atë të uritur të njohë Perëndinë. Jezusi ia përshkoi në këtë mënyrë
ndjekësve të Tij:
Lum sytë që shohin ato që shihni ju, sepse ju them se shumë profetë dhe mbretër
dëshiruan të shohin ato që ju shihni, por nuk i panë, dhe të dëgjonë ato që ju po dëgjoni,
por nuk i dëgjuan.15
Perëndia i ka vënë në zemër të kryetarit të shtetit dhe në një farë mënyre të gjithë udhëheqësve,
dëshirën të kuptojnë sekretet e Perëndisë. Kur udhëheqësi ia lë Perëndisë këtë punë, Perëndia
s’ka nevojë t’i tregojë atij një ekperiencë të ngjashme me atë të Nebukodnetsarit. Vetëm
kokëfortësia, e treguar nga jeta e Nebukodnetsarit, bëri Perëndinë ta ndjejë të nevojshme një gjë
të tillë.
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Qeverisja me Ndihmën e Urtësisë së Perëndisë. Detyra e qeverisjes së një kombi është
kaq komplekse në këtë botë të ndërthurur që jetojmë sot, sa asnjë mendje njerëzore nuk mund ta
plotësojë atë detyrë. Unë jam i bindur se kemi nevojë për ndihmën e Krijuesit të Madh të çdo
kombi për të plotësuar këtë detyrë. Perëndia e qartësoi nevojën tonë me këto fjalë:
Duke qënë se mendimet e mija nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë
rrugët e mia, thotë Zoti, ashtu si qiejtë janë më të lartëse toka, kështu edhe rrug e mia
janë më të larta se rrugët tuaja dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja.16
Asnjë qënie njerëzore nuk mund ta vëjë në zbatim planin e Perëndisë vetëm.
Zoti e bën të dështojë planin e kombeve dhe asgjëson synimet e popujve. Plani i Zotit
mbetet përjetë dhe qëllimet e tij për çdo brez.17
Planet që nuk bëhen në bashkëpunim dhe mbështetje të Perëndisë do të shkatërrohen. Vetëm
planet që bëhen duke u mbështetur në Perëndinë do të dalin me sukses.
Perëndia foli përmes njërit prej shërbyesve të Tij që të shpjegonte urtësinë që Ai i jep
atyre që mbështeten në Të:
Dhe ne flasim dituri në mes njerëzish të pjekur, por jo diturinë e kësaj kohe dhe as të
pushtetarëve të kësaj kohe, që nuk arrin asgjë, por flasim diturinë e Perëndisë të fshehur
në mister, që Perëndia e kishte paracaktuar përpara kohërash për lavdinë tone, të cilën
asnjë nga pushtetarët e kësaj kohe nuk e ka njohur; sepse, po ta kishin njohur, nuk do te
kishin kryqëzuar Zotin e lavdisë. Po Perëndia na i ka zbuluar me anë të frymës së
Tij…Ne kemi mendjen e Krishtit.18
Perëndia gjithashtu përshkruan dështimin e atyre që e refuzojnë të mbështeten në Të:
Të tjerë rrinin në terr dhe në hijen e vdekjes, robër të pikëlluar dhe në zinxhira, sepse
ishin rebeluar kundër fjalëve të Perëndisë dhe i kishin përçmuar këshillat e Shumë të
Lartit.19
Abraham Linkolni shprehu nevojën e tij për urtësinë dhe mbështetjen te Perëndia kur u
shkarkua nga detyra e kryetarit të shtetit me këto fjalë:
Unë gjithmonë jam konsultuar me Të, dhe i jam drejtuar Atij për planet e mia, dhe
asnjëherë s’kam marrë ndonjë vendim pa qënë i siguruar, me aq sa të mundesha, për
miratimin e tij.20
Unë duhet të kisha qënë shumë i cekët, shumë kokëfortë dhe mendjemadh, nëse, ndërsa
po largohesha nga detyrat që më ishin vënë përsipër, unë do shpresoja të përparoja pa
urtësinë që vjen nga Perëndia dhe jo nga njerëzit.21
Nëse është e mundur që Perëndia të zbulojë vullnetin e Tij ndaj të tjerëve, në një çështje
të lidhur me detyrën time, unë do të mendoja se Ai do të ma zbulonte mua…Është dëshira
ime më e madhe të njoh vullnetin e Zotit në këtë çështje. Dhe nëse mund ta bëj këtë gjë
nëpërmjet mësimit, do ta bëja patjetër.22
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Unë jam i bindur se çelësi në marrjen e urtësisë së Perëndisë qëndron në dy fjalitë e fundit të
citimit të mësipërm:
Është dëshira ime më e madhe të njoh vullnetit e Zotit në këtë çështje. Dhe nëse mund ta
bëj këtë gjë nëpërmjet mësimit, do ta bëja patjetër.
Ai ishte i përkushtuar të realizonte vullnetin e Perëndisë kur Perëndia ia shfaqi atij. Unë po iu
them se kjo është rruga e vetme për të qënë i sigurtë në marrjen e drejtimit nga Perëndia. Ai nuk
do ta shfaqi këtë vullnet në asnjë rrethanë tjetër.
Qeverisja me Bekimin e Perëndisë Ndaj një Vendi. Perëndia paraqet dy përshkrime se
si mund të jetë një shtet. Përshkrimi i parë është si vijon:
Tani, në rast se ti i bindesh me zell zërit të Zotit, Perëndisë tënd, duke patur kujdes të
zbatosh tërë urdhërimet e tij qe sot unë po të urdhëroj, do të ndodhë qe Zoti, Perëndia yt,
do të të lartësojë mbi të gjithë kombet e dheut. Dhe Zoti do ta urdhërojë bekimin të
ndodhet mbi ty në hambaret e tua dhe mbi të gjitha ato gjëra ku ti do të vësh dorë; dhe do
të të bekojë në vendin që Zoti, Perëndia yt, të jep. Kështu tërë popujt e dheut do të shohin
qe ti je i thirrur me emrin e Zotit, dhe do të kenë frikë prej teje. Zoti do të të hapë për ty
qiellin, thesarin e tij të mire, për t’i dhënë tokës sate shiun në kohën e duhur dhe për të
bekuar veprën e duarve të tua; ti do t’u japësh hua shumë kombeve, por nuk do të
marrësh asgjë hua. Zoti do të të bëjë që të jesh koka dhe jo bishti, dhe do të jesh gjithnjë
lart dhe kurrë poshtë.23
Përshkrimi i dytë është:
Por në rast se nuk i bindesh zërit të Zotit, Perëndisë tënd, për të respektuar me kujdes të
gjitha urdhërimet dhe të gjitha statutet e Tij që sot urdhëroj, do të ndodhë që të gjitha
këto mallkime do të bien mbi ty dhe do të të gjejnë. Do të jesh i mallkuar në qytet dhe do
të jesh i mallkuar në fshat. Të mallkuara do të jenë shporta jote dhe magjia jote. I
mallkuar do të jetë fryti i barkut tend, fryti i tokës sate, pjelljet e lopëve të tua dhe fryti i
deleve të tua. Do të jesh i mallkuar kur hyn dhe i mallkuar kur del. Zoti do të dërgojë
kundër teje mallkimin, rrëmujën dhe mosmiratimin për çdo gjë mbi të cilën do të vësh
dorë dhe që do të bësh, deri sa ti të shkatërrohesh dhe të vdesësh shpejt, për shkak të
ligësisë së veprimeve të tua në të cillat më ke braktisur. Një popull që ti nuk e ke njohur,
do të hajë frytin e tokës sate dhe të gjithë mundit tend, dhe pa tjetër do të jesh i shtypur
dhe dërmuar vazhdimisht. Do të çmendesh para pamjes qe do të shohin sytë e tu. Do të
çosh shumë fare në arë por do të korrësh pak, sepse karkaleci do ta gllabërojë. Të gjitha
këto mallkime do të bien mbi ty, do të të ndjekin dhe do të të zënë deri sa të
shkatërrohesh, sepse nuk iu binde zërit të Zotit, Perëndisë tënd, duke respektuar
urdhërimet dhe statutet që ai ka urdhëruar.24
Cili përshkrim i afrohet më shumë Shqipërisë? Çfarë mund të bëjmë ne për të lëvizur Shqipërinë
nga përshkrimi i dytë në të parin? Cili ishte faktori përcaktues i cili shkaktoi ndryshimin
ndërmjet përshkrimit të pare dhe të dytë? Ishte bindja ndaj Ligjit të Perëndisë, në njërën anë, dhe
mosbindja, mospërfillja ose padituria ndaj Ligjit të Perëndisë, në anën tjetër. Ky është një parim i
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përgjithshëm i cili i drejtohet të gjithë vendeve, jo vetëm njërit atij në shembullin tone.
Kryetari i shtetit luan një rol të madh duke sjellë bekimin e Perëndisë ose gjykimin e
Zotit mbi një shtet. Degjoni këtë shembull të dy mbretërve në jetën e një kombi.
Para tij nuk pati asnjë mbret që, si ai, t’i ishte kthyer Zotit me gjithë zemër, me gjithë
shpirt dhe me gjithë forcën e tij, sipas ligjit të Moisiut; as pas tij nuk ka dale ndonjë si ai.
Megjithatë Zoti nuk e fashiti zemërimin e tij të zjarrtë që e kishte përfshirë kundër Judës,
për shkak të gjithë provokimeve të kryera nga Manasi.25
Edhe mbreti më i mirë nuk mund të kapërcente këtë ndërshkim të provokuar nga një mbret i
pabindur. Është thelbësore që kryetari i shtetit të mbështetet në Perëndinë kur shërben vendit.
Nëse kryetari i shtetit nuk ecën me Perëndinë, ata vetë mund të sjellin ndërshkimin mbi atë vend.
Lajmi i mirë është se ne mund ndryshojmë sjelljen tonë të pabindur, për shembull të pendohemi,
dhe Perëndia do të na falë. Perëndia i foli direkt një mbreti me këto fjalë:
Në qoftë se populli im, i cili thirret me emrin tim, përulet, lutet, kërkon fytyrën time dhe
kthehet prapa nga rrugët e këqija, unë do ta dëgjoj nga qielli, do t’i fal mëkatin e tij dhe
do ta shëroj vendin e tij.26
Abraham Linkolni i kujtoi njerëzit e tij për këtë parim të rëndësishëm me këtë fjalim publik:
Është detyra e kombeve ashtu si edhe e njerëzve, të mbështeten në fuqinë e Perëndisë, të
pranojnë mëkatet dhe shkeljet e tyre, me përulje, por me sigurinë se pendimi i vërtetë do
të çojë në mëshirë dhe falje, dhe të pranojnë të vërtetën sublime, të shpallur në Shkrimet
e Shenjta dhe të vërtetuar nga e tërë historia, se vetëm ato vende Zot i të cilëve është
Perëndia, do të bekohen.27
Siç na e përshkruan edhe Linkolni në fjalimin e tij, unë jam i bindur se kryetari i shtetit duhet të
udhëheqë i pari me shembullin e tij ne bindjen ndaj Perëndisë. Tani vonë, Mbreti Lehtsi III i
Lesotos shpalli ditë kombëtare lutjeje për shi në vendin e tij. Në të njëjtën ditë, filloi shiu.28
Perëndia na kërkon të shkojmë tek Ai duke pranuar nevojën për mbështetjen në Të dhe të
pendohemi për mbështetjen në forcat tona.
Këto janë pasojat për kryetarin e shtetit që i pranon këto të vërteta. Kryetari i qeverisë i
cili e shikon veten si shërbëtor i Perëndisë e ruan vendin e tij. Dr. Bill Graham e ka theksuar me
të drejtë këtë fakt: Asnjë vend, gjatë gjithë historisë të botës s’ka dështuar, nga mbështetja në
Perëndinë.
Drejtimi i Njerëzve. Kryetari i qeverisë duhet ta shikojë veten si një bari. Perëndia e
përshkruan kështu rolin e kryetarit të qeverisë në jetën e banorëve të vendit të tij:
Dhe zgjodhi Davidin, shërbëtorin e tij, dhe e mori nga vatha e dhenve, dhe e mori nga
delet që mëndnin për të kullotur Jakobin, popullin e tij… dhe ai bëri që të kullosnin me
ndershmërinë e zemrës së tyre dhe i udhëhoqi me shkathtësinë e duarve të tij.29
Bariu është shërbëtori ndaj atyre qe nuk mund të kujdesen për veten. Bariu e shikon veten si
përgjegjës për mirëqënien e atyre që ka në kontroll. Të jesh bari nuk është zgjedhje për kreun e
shtetit. Kur kryetari i shtetit nuk e luan atë rol, Perëndia e ndërshkon atë në mënyrë të rreptë:
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Fjala e Zotit m’u drejtua përsëri, duke thënë: Bir njeriu, profetizo kundër barinjve të
Izraelit; profetizo dhe u thuaj atyre barijve: Kështu thotë Zoti: Mjerë barinjtë e Izraelit
qe kullotin veten e tyre! A nuk duhet përkundrazi të kullosin kopenë? Ju hani yndyrën,
visheni me leshin, vritni delet e majme, por nuk e kullotni kopenë. Nuk i keni forcuar
delet e dobëta, nuk jeni kujdesur pta, nuk jeni kujdesur për të sëmurën, nuk keni fashuar
atë të plagosurën, nuk e keni rikthyer në shtëpi të hutuarën dhe nuk e keni kërkuar të
humburën. Prandaj, o barinj, dëgjoni fjalën e Zotit: Ashtu siç është e vërtetë qe unë rroj,
thotë Zoti, duke qënë se delet e mia janë bërë një pre, delet e mia hanë të gjitha bishat e
fushave për mungesë të nje bariu dhe sepse barinjtë e mi nuk kanë vajtur ti kërkojnë delet
e mia, por barinjtë kanë kullotur për veten e tyre dhe nuk kanë kullotur delet e mia.
Prandaj, o barinj, dëgjoni fjalën e Zotit: Ja, unë jam kundër barinjve; do t’u kr barinjve;
do t’u kërkoj llogari për delet e mia deh nuk do t’i lë t’i kullotin delet. Barinjtë nuk do të
kullotin më veten e tyre, sepse do t’u heq nga goja e tyre delet e mia dhe nuk do të jenë
më ushqimi i tyre.30
Perëndia merret me kryetarin e shtetit i cili nuk sillet si bari.
Jezusi na mëson se karakteri thelbësor i një udhëheqësi është ai i shëbyesit:
Dhe kushdo nga ju që do të dojë të jetë i pari, do të jetë skllavi të gjithëve. Sepse edhe
Biri i njeriut nuk erdhi që t’i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si
çmim për shpengimin e shume vetave.31
Perëndia i këshillon udhëheqësat të drejtojnë ata që kanë nën mbikqyrje me këto fjalë:
Ruani tufën e Perëndisë që është midis jush, duke e mbikqyrur jo me detyrim, por me
dëshirë, jo për përfitim të pandershëm, po me vullnet të mire, dhe jo si zotëronjës mbi ata
që ju janë besuar, por duke u bërë shembull për tufën. Dhe kur shfaqet kryebariu, do të
merrni kurorën e lavdisë që nuk fishket.32
Duke e parë veten si bari ka nënkuptimin e vet për Kryetarin e Qeverisë. E para, Kryetari i
Qeverisë i cili e shikon veten si shërbëtor të Perëndisë dhe bari të njerëzve vendos një ton të
shëndoshë brenda qeverisë: posti nuk është një çmim që mund të fitohet, po është nje mundësi
për të shërbyer. E dyta, përgjegjësia e Kryetarit të Qeverisë është të drejtojë të tërë tufën, jo
vetëm tufën që e zgjodhi atë
Nelson Mandela përshkruan në biografinë e tij se si Perëndia përdori mentorë në jetën e
tij t’i tregonte atij rëndësinë e qëndrimit si bari.33 Unë jam i bindur se ky qëndrim e shpëtoi
Afrikën e Jugut nga shumë vuajtje, dhe mund edhe ta ketë shpëtuar atë.
Qeverisja në Bashkëpunim me Perëndinë dhe Njerëzit. Bashkëpunimi përfshin,
përveç Perëndisë dhe kreut të shtetit, edhe njerëzit. Është një bashkëpunim tre-palësh. Le të
shikojmë këtë të vërtetë në disa mënyra.
Së pari, iu inkurajoj që lutjet për mbretërit dhe të gjithë njerëzit me autoritet, kërkesat
dhe falenderimet, të bëhen të gjitha në emër të të gjithë njerëzve, në mënyrë që të jetojmë
një jetë të qetë, dinjitoze dhe të perëndishme.34
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Kur kryetari qeveris me anë bashkëpunimit, njerëzit do të marrin pjesë, së pari, duke u lutur për
kreun e shtetit të marri vendime të përgjegjshme me ndihmën e urtësisë së Perëndisë.
E dyta, populli do të bëhet një force mbështetëse ndaj kryetarit të shtetit. Gjatë ndryshimit
të pare udhëheqjes në jetën e Izraelit të vjetër, ne kemi këtë dëshmi:
Mbas vdekjes së Moisiut, shërbëtorit të Zotit, ndodhi që Zoti i foli Jozeut, djalit të Nunit,
që i shërbente Moisiut…”Askush nuk do të mund të të kundërshtojë gjatë ditëve të jetës
sate; ashtu siç kam qënë me Moisiun, kështu do të jem edhe me ty; nuk do të të lë, as nuk
do të të braktis. Ji i fortë dhe trim, sepse to do të bësh që ky popull të zotërojë vendin që u
betova t’u jap etërve të tyre. Vetëm tregohu i fortë dhe shumë trim, duke u përpjekur të
veprosh simbas tërë ligjit që Moisiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar; mos u shmang prej
tij as djathtas as majtas, qe të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Ky libër i ligjit mos u
ndaftë kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh
simbas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua,
atëherë do të përparosh. A nuk të urdhërova unë? Ji i fortë dhe trim; mos ki frikë dhe
mos u thyej, sepse Zoti, Perëndia yt, është me ty kudo që të shkosh.”35
Kur udhëheqësi i ri mori postin, populli iu përgjigj duke thënë:
Atëherë ata iu pëgjigjën Jozeut, duke i thënë:”Ne do të bëjmë të gjitha ato që ti na
urdhëron dhe do të shkojmë kudo që të na çosh. Ashtu siç i jemi bindur për çdo gjë
Moisiut, kështu do të bindemi ty. Vetëm me ty qoftë Zoti, Perëndia yt, ashtu siç ka qënë
me Moisiun!”36
Njerëzit u sollën sikur të ishte një bashkëpunim tre-palësh ndërmjet udhëheqësit njerëzor,
Perëndisë dhe njerëzve. E mira për njerëzit të ndjejnë pjesëmarrjen e tyre në këtë bashkëpunim
është në inkurajimin që i japin udhëheqësit të ri. Cili udhëheqës nuk do të donte po atë përgjigje
positive që mori dhe ai?
Fitorja si Pasojë e Jetës dhe Qeverisjes me Mbështetjen e Perëndisë. Perëndia bën
disa premtime shumë të mëdha të cilat kanë të bëjnë me ata që janë në pozita udhëheqëse në
vendet e tyre:
Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve, përveç se tundimi njerëzor; por Perëndia është besnik
dhe nuk do të lejojë që t’ju tundojnë përtej fuqive tuaja, por me tundimin do t’ju jape dhe
rrugë dalje, që ju të mund ta përballoni.37
Ne nuk duhet të kemi frikë nga dikush (Perëdia) dashuria e të cilit ndaj nesh është e
përsosur. Dashuria e Tij e përsosur zhduk frikën ndaj ndërshkimeve të tij. Nëse kemi
frikë, kjo ndodh për shkak të frikës ndaj ndërshkimit të Tij dhe kjo tregon se nuk jemi të
bindur se Ai na do me të vërtetë.38
Dhe gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju.39
Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua; dhe
ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj me besimin e Birit të Perëndisë, që më deshi dhe dha
veten për mua.40
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Ti do të më tregosh shtegun e jetës; ka shumë gëzim në praninë tënde; në të djathtën
tënde ka kënaqësi në përjetësi.41
Sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim, po për të marrë shpëtimin me anë të Zotit
tone Jezu Krishtit, i cili vdiq për ne kështu që, qofshim zgjuar qofshim fjetur, jetojmë
bshkë me të.42
Ti je vendi im i strehimit, ti do të më rruash nga fatkeqësia, ti do të më rrethosh me këngë
çlirimi.43
“Asnjë armë e sajuar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjuhë që do të ngrihet të
gjykojë kundër teje, ti do ta dënosh. Kjo është trashëgimia e shërbëtorëve të Zotit dhe
drejtësia e tyre vjen nga unë”, thotë Zoti.44
Premtimi i fundit është shumë i madh për një figure politike.
Kur një njeri i bashkon të gjithë këto premtime në një, njeriu që i kupton këto të vërteta
nga Perëndia do të jetë fitimtar dhe i suksesshëm. Kjo fitore vjen nga të vërtetat themelore të
mëposhtme:
■
■
■
■

Perëndia është i fuqishëm, Ai na do dhe është i përfshirë në jetën tone.
Ai na bën të kapërcejmë çdo problem.
Qëllimi i tij përfundimtar është që ne të jetojmë me Të si shokun të ngushtë.
Ndërsa jetojmë të mbështetur në Perëndinë, ne mund të ndjehemi të sigurtë dhe në paqe
sepse ai ka vënë emrin dhe reputacionin e tij në prove për ne.
Askush s’mund të na mundë kundër vullnetit të Perëndisë.
Edhe nëse vdesim, jemi me Të dhe do të jemi edhe më të lumtur se sa tani.

■
■

Pyetje për të Menduar më Shumë. Roli i Kryetarit të Qeverisë është kaq i rëndësishëm
në planin e Perëndisë për kombin sa Perëndia ndërhyn në jetën dhe vendimet e Kryetarit të
Qeverisë kur e sheh të nevojshme. Perëndia kujdeset kaq shumë për vendimet e Kryetarit të
Qeverisë sa ai ndërhyn në mënyrë aktive kur Kryetari i Qeverisë nuk e pranon Perëndinë e tij.
Nëse puna e Kryetari të Qeverisë është kaq e veçantë për Perëndinë sa ai ndërhyn në jetën dhe
vendimet e Kryetarit të Qeverisë, a nuk duhet të jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Zotin
sesa ta detyrojmë Atë të na tërheqë si fëmijë të pabindur e kokëfortë?
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NXITJA PËR TË NDËRTUAR SHOQËRI
SHUMËKOMBËSHE
29 shtator 1994
Është mëse e qartë se një nga problemet që po hasim sot është ndërtimi i shoqërive
harmonike shumëkulturore. Ka një lëvizje të mahnitshme në botën tonë sot për demokraci. Ne
kemi parë dy valë të demokratizimit në gjysmën e këtij shekulli --- e para u ngrit gjatë 1960-ës
duke kompromentuar kombet e sapo dala nga kolonializmi, dhe vala e afërme ishte ajo e vendeve
ish-marksiste. Të dy valët rridhnin nga pika të ngjashme fillimi. Është e vërtetë se të dy llojet e
sistemeve qeveritare nën të cilat këto vende jetuan, prodhuan vlera të ndryshme shoqërore.
Megjithatë, forcat për demokratizim në të dy grupet ndryshuan rrjedhën nga i njëjti problem --etnia.
Nëse kemi lëvizur drejt qeverisë pjesëmarrëse, ne e kemi parë këtë problem të caktuar të
nxjerrë kokën e tij të shëmtuar : një tendencë për fraksionizëm që kërcënon të ndajë kombet e
botës sonë. Ky problem nuk u kufizua me botën e Dytë dhe të Tretë. Ne kemi parë të njëjtin
shpërthim në demokracitë kohëgjata perëndimore (1,2). Zor se gjendet një shoqëri që të jetë e
imunizuar nga ky problem.
Me sa duket, paaftësia jonë për të krijuar demokraci
shumëkombëshe nuk ka të bëjë me kolonializmin, dhe paaftësia jonë nuk ka të bëjë me
komunizmin. Pas shumë dekadash eksperimentimi në të cilat shumë vende kanë marrë pjesë,
duke nisur me një shumëllojshmëri kulturash, dhe duke parë vështirësitë e tyre për të
ngadhënjyer mbi këtë problem të veçantë, dikush mund të tundohet të arrijë në përfundimin se
është e pamundur të ndërtosh një demokraci shumëkombëshe. Kjo perspektivë përmblidhet nga
një vëzhgues në një numër të fundit të Foreign Affairs :
Fakti që demokracia nuk punon kurrë në shoqëritë që janë të ndara prej linjave
gjuhësore dhe kulturore është mahnitës .... Ata që përpiqen të vazhdojnë më tej
demokracinë dhe në të njëjtën kohë të ruajnë ekzistencën shumëkombëshe do të zbulojnë
se në shumë raste këto qëllime janë të papajtueshëm me njëri-tjetrin. (3)
Prandaj, ndërsa duhet të ngazëllohemi me Afrikën e Jugut, ne e kemi të vështirë këtë përjetesë.
Nëse nuk gjejmë një zgjidhje për këtë problem, të gjitha shoqëritë tona luhaten drejt dyshimit për
desintegrim.
Në shumë raste, tensionet janë përtej linjave etnike, por ato mund të ndjekin linja të tjera
si religjoze, ideologjike apo të klaneve. Le të shohim problemin e përdorimit të modelit etnik,
me bindjen se zgjidhja e tij është model për zgjidhjen e llojeve të tjera të ndarjeve në shoqëri.
Rrënja e problemit ndonjëherë gjendet në zënkat e lashta. Megjithëkëtë, tensionet e reja
janë shpesh mes atyre që kanë jetuar në harmoni së bashku. (4,5) Në sipërfaqe, problemet duken
sikur shtohen nga pranëvendosja e grupeve të padëshiruar të etnive të ndryshme. Historia është e
mbushur me shembuj të grupeve etnike që munden nga një ushtri e huaj dhe që përfshihen më
pas në kombe shumë-etnike, apo që ndryshe quhen perandori. Pjesa më e madhe e vendeve të
Botës së Tretë përbëhet nga grupe etnike që janë lidhur së bashku nga trilli i kolonialistëve
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sundues. Të njëjtët pronarë shpesh mbollën farën për përpjekje të mëvonshme etnike. Tashmë,
politikanët jo largpamës kanë mësuar se ata mund të ndezin shpirtin etnik për përfitime
personale.
Brenda këtij realiteti, a mund të ndërtojmë shoqëri demokratike shumë-etnike në këtë
fundshekull? Apo, ka diçka të trashëgueshme në demokraci që e bën atë të papërdorshme në
shoqëritë shumë-etnike? A mos ndoshta ka diçka të trashëguar brenda njeriut që dikton se të
gjitha vendet shumë-etnike duhet të zhduken?
Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, duhet të bëjmë së pari një pyetje tjetër : ku na shpie
tendenca drejt nacionalizmit etnik? Sociologët theksojnë se ka më shumë se 6 000 lloje gjuhësh
në botë sot, pa përfshirë dialektet (6). Numri i grupeve të njerëzve është shumë më i madh --nga 12 000 deri në 24 000 (7), madje kjo nuk përfshin të gjitha bazat për ndarje. Derisa të mos
lemë mënjanë problemet etnike dhe të mësojmë të bashkëpunojmë si shoqëri shumë-etnike, ne
do të ndaheshim në mëse 6 000 shtete të veçanta etnike. Kjo do t’i bënte shtetet të pafuqishme
për të ushtruar çdo kriter, dhe në të njëjtën kohë do ta bënte Organizatën e Kombeve të
Bashkuara të papërdorshme. Madje edhe bashkëpunimi botëror do të ishte i pamundur. Po të
mbështetnim këtë kriter do të pohonim një kthim në tribú , një kthim në të shkuarën, që do të
shumëzonte me zero të gjitha ato që janë arritur në fushën e ligjeve ndërkombëtare, në tregtinë
ndërkombëtare, në bashkëpunimin ekonomik, në dhe për mjedisin, etj . Si një çështje praktike,
sa më e madhe të jetë shumica e këtyre 6 000 shteteve, aq më të mbyllura do të ishin këto vende.
Është e qartë se ekzistojnë shumë përparësi praktike për kombet shumë-etnike. Është thelbësore
që ne të mësojmë se si të jetojmë në harmoni në shoqëritë shumë-etnike.
Unë personalisht jam kundër origjinës së zhgënjimit nga vështirësitë tona në të ndërtuarit
e shoqërive demokratike shumë-etnike , ndaj do të doja të paraqisja një zgjidhje që jam i bindur
se funksionon.
Zgjidhja e këtij problemi nuk është ndryshimi i kufijve shtetërorë, as rivendosja e
segmenteve të mëdhenj në komunitetet tona. Siç e ka vënë re një vëzhgues :
Shumica e konflikteve kombëtare dhe etnike që mbeten ende sot, nuk mund të qetësohen
nga ndryshimi i kufijve shtetërorë, në mënyrë që t’i jepet çdo komuniteti kombëtar një
komb i tij (8).
Një zgjidhje e tillë është sterile. Jo vetëm që është e papranueshme, por është jo praktike.
Zgjidhja e këtij problemi nuk është as ushtarak. Gjeneral Lewis MacKenzie, ishkomandant i forcave të Kombeve të Bashkuara në Bosnje dhe në Hercegovinë, tha se të sjellësh
një zgjidhje ushtarake në atë krahinë do të kërkonte një operacion që do “ të bënte stuhinë e
shkretëtirës të venitej ” (9). Për më tepër , edhe sikur të donim, ne nuk mund të shpërndajmë
forca të mjaftueshme që të izolojnë të tërë fraksionet që ekzistojnë në botë sot. Për të realizuar
diçka të tillë nuk ka as personel ushtarak të mjaftueshëm. Ne duhet të gjejmë një zgjidhje tjetër.
Në sipërfaqe, problemi që thekson desintegrimi shumë-etnik i kombeve është ai etnik.
Megjithatë, jam i bindur se rrënja shkaktare nuk është etnia apo ndonjë ndryshim tjetër. Senatori
i fundit i Vermontit, Aikeni, na kujtoi: “Nëse do të ngriheshim një mëngjes të gjithë me të njëjtën
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ngjyrë lëkure, në mesditë ne do të kishim gjetur diçka tjetër për të paragjykuar.” (10) Problemi
nuk është ndryshimi etnik. Është egoizmi brenda nesh që na bën të shkelim mbi të tjerët, vetëm
që të rrisim reputacionin tonë.
Ish-përfaqësuesi i përhershëm i Kanadasë, Stephen Lewis, duke komentuar mbi tensionet
frankofone-anglofone në Kanada, me shkëlqimin e tij të zakonshëm, tha:
Ne kemi një reputacion gati të pacënueshëm si një shoqëri zemërgjerë, simpatike,
tolerante. Por nuk është kështu . Kanadaja nuk është vendi ëngjëllor i tolerancës, siç
kemi pretenduar gjithmonë. (11)
Unë e vlerësoj ndershmërinë e tij, sepse ai tha atë që ne kemi shpesh frikë ta themi, se ne jemi,
nga natyra, intolerantë ndaj njerëzve që janë të ndryshëm nga ne, dhe ne i lëndojmë ata. Kësisoj,
problemi ynë është intoleranca.
Nëse kërkojmë të formojmë shoqëri shumë-kulturore ku ne të punojmë së bashku, duke
marrë parasysh ndryshimet tona, duhet të kemi dy gjëra : 1) një rrugë për të pranuar ata që janë
të ndryshëm nga ne; 2) një rrugë për të shëruar dhimbjet nga lëndimet e mëparshme.
Unë dua t’ju propozoj një zgjidhje të dyanshme për këtë problem. Së pari, është i
nevojshëm një ndryshim rrënjësor në njeriun. Një jugosllav tha: “ Nacionalizmi po lulëzon kudo.
Urrejtja, pasioni më i keq. Ajo për të cilën kemi nevojë është një popull i ri... i urtë dhe
tolerant.” (12) Ne kemi nevojë për burra dhe gra me një botëkuptim të ri. Ne duhet të shkojmë
nga intoleranca në tolerancë, dhe nga toleranca në dhembshuri. Unë kam nevojë për aftësinë e të
kuptuarit të ndryshimeve në vëllanë tim, të kujdesem për nevojat e tij. Ne kemi nevojë për një
faktor ndryshimi që do të na japë këtë aftësi.
Njeriu është i paaftë për tolerancë ndaj atyre që janë të ndryshëm prej tij. Ka një mangësi
morale brenda njeriut ---- brenda zemrës së tij. Derisa të mos e kuptojmë ligësinë në zemrën e
njeriut, ne nuk kemi për t’u marrë kurrë me problemin. Problemi i natyrës njerëzore i kapërcen
kufijtë kulturorë. Presidenti i Gjeorgjisë, Shevernaze, e tha shumë qartë : “ Popujt dhe kombet
nuk mund të jenë mirë kur njerëzimi është i sëmurë.” (13) Zemra e njeriut është lakmitare, e
fokusuar në veten, që kërkon të realizojë interesat e saj egoiste. Perëndia e thotë atë kështu: “
Të gjithë kanë dalë nga udha e Tij, që të gjithë janë bërë të padobishëm, nuk ka asnjë që të bëjë
të mirën, as edhe një.” (14) Ai thotë gjithashtu : “Zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe
sëmuret në mënyrë të pashërueshme.” (15) Unë jam dakord me atë që apostulli Pal tha:
Në fakt unë e di se në mua, domethënë në mishin tim, nuk banon asgjë e mirë, sepse,
ndonëse kam dëshirën për të bërë të mirën, nuk ia gjej mënyrën .... Edhe, në qoftë se bëj
atë që nuk dua, s’jam më vetë ai që e bëj, por është mëkati që banon në mua. (16)
Njeriu është moralisht i papastër dhe secili prej nesh e ka këtë problem.
Derisa urrejtja të mos zëvendësohet me dhembshurinë, toleranca dhe shërimi nuk kanë
shpresë të vijnë. Atëherë si do t’ia bëjmë? A mund ta bëjë këtë arsimimi ? Palmiro Togliatti, ishudhëheqësi i Partisë Komuniste në Itali, tha :
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Ne nuk e pranojmë më pikëpamjen naive dhe të gabuar se një rritje në dituri dhe një
ndryshim në strukturën shoqërore janë të mjaftueshme për ta sjellë ato vetë ndryshimin
radikal në njeriun. Kjo pikëpamje, e trashëguar nga Iluminizmi i 1800-s dhe Marksizmi i
1900-s, është refuzuar nga vetë historia. (17)
Atëherë cila duhet të jetë përgjigjja? Dag Hammarskjold bëri një propozim. Pranë fundit
të jetës së tij publike, ai tha:
Unë nuk shoh asnjë shpresë për një paqe të përhershme botërore. Ne jemi përpjekur
shumë dhe kemi dështuar mjerueshëm. Derisa të mos ketë një rizgjim frymor në shkallë
botërore, qytetërimi është i shkatërruar. (18)
Përfundimi i tij ishte se qëllimet tona, për t’ia dalë mbanë, kundërshtohen hapur nga natyra
njerëzore, dhe se ato mund të arrihen vetëm nga një ndryshim frymor brenda zemrës së njeriut
gjë që do ta shkundë çdo zemër njerëzore. A mund të jetë kjo zgjidhje frymore? Gjeneral
Douglas MacArthur tha atë që vijon kur pranoi dokumentet e dorëzimit në fund të Luftës së
Dytë Botërore :
Aleancat ushtarake, balancimi i fuqive, marrëveshjet e heshtura mes kombeve, të gjitha
dështuan, duke lënë vetëm një shteg që të jetë si rrugë e një lufte kritike. Shkatërrimi i
plotë që sjell lufta tani njollos këtë alternativë. Ne e patëm shansin tonë të fundit. Nëse
nuk përdorim një sistem më të mirë dhe të përshtatshëm, Armagedoni do të jetë në dyert
tona. Problemi është rrënjësisht teologjik dhe përfshin një rilindje frymore si edhe
përmirësimin e karakterit të njeriut i cili do të sinkronizohet me avantazhin tonë gati të
paarrirë në shkencë, art, letërsi, dhe në të gjitha zhvillimet materiale dhe kulturore të
këtyre 2000 viteve të fundit. Gjithçka duhet të jetë prej Frymës nëse duam të shpëtojmë
mishin. (19)
Njeriu duhet të ndryshojë tërësisht dhe unë jam i bindur se i vetmi faktor për këtë
ndryshim është Jezusi --- jo religjoni, por personi i Jezusit. (20) Do të doja ta ndaja këtë me ju.
Jezusi urdhëroi kështu për këtë problem : “ Duaje të afërmin Tënd si vetveten ”
( 21 ). Kjo
duket e vështirë, por Jezusi shtoi një element që e bën atë edhe më të vështirë. Jezusi përdori një
fjalë për ‘dashurinë ’ që në gjuhën origjinale përshkruante një dashuri të pakushtëzuar, e cila nuk
bazohej në atë që marrësi e meritonte apo jo. Kjo është një dashuri e plotë, e pastër ; nuk është
një dashuri të cilën duhet ta kthesh. Nuk është për t’u çuditur që kjo fjalë ‘ agape ’ nuk ndodhet
në asnjë vend tjetër të letërsisë greke veçse në mësimet e Jezusit në Bibël ( 22 ). Kur Jezusi tha “
duaje të afërmin Tënd si veten ” Ai nuk po thoshte që duhet të reduktosh armiqësitë me të
afërmin tënd për përfitimin tënd reciprok. Ajo që Ai thoshte ishte se ne duhet të kujdesemi për të
tjerët me një motivim të pastër - - - për hir të tyre , dhe vetëm për hir të tyre. Kur Jezusi i
përkufizonte të afërmit që duhet t’i duam pa kushte, Ai iu referua armiqve etnikë të dëgjuesve (
23 ). Ne duhet të duam ata, të cilët shoqëria jonë na mëson se nuk duhen dashur dhe të cilët
duhet t’i urrejmë.
Si mund të duam ata me të cilët kemi ndryshime? Le të shqyrtojmë kontekstin që Jezusi
thekson. Deklarata e plotë e Jezusit qe :

39

“ Duaje Zotin Perëndinë Tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me
gjithë mendjen tënde. “ Ky është urdhërimi i parë dhe më i madhi dhe i dyti, i ngjashëm
me këtë, është : “ Duaje të afërmin tënd porsi vetveten ” . ( 24 )
Kjo nuk do të thotë “ Duaje të afërmin tënd sa ç’do vetveten”. Por do të thotë “Duaje veten me
dashurinë e Perëndisë, pastaj duaje të afërmin tënd me të njëjtën mënyrë ”. Arsyeja që ne nuk e
bëjmë apo s’mund të duam të tjerët është se ne nuk e duam veten. Ne nuk mund ta pranojmë
veten si krijesë të Perëndisë - - - mëkatarë, po, por mëkatarë që mund të falen përmes vdekjes së
Jezusit në vendin tonë. Paaftësia jonë për të pranuar veten dhe për ta dashur veten, na e bën të
pamundur të duam të tjerët . Si qënie njerëzore ne jemi shumë të pasigurt për ta dashur veten.
Çelësi për gjithë këtë u përshkrua nga Jezusi kur Ai na tha që duhet së pari të donim Perëndinë .
Vetëm në qoftë se duam Perëndinë dhe fillojmë ta kuptojmë dhe ta besojmë Atë, atëherë ne kemi
besim në atë që Ai na ka krijuar dhe ka shkruar një plan për ne. Vetëm Perëndia mund të na falë
ne dhe përmes faljes të ndryshojë natyrën tonë, duke na dhënë aftësi për të dashur veten. Nëse
e duam Atë, atëherë duam vetveten. Më pas dhe vetëm më pas , ne mund të duam të tjerët.
Të dashurit e Perëndisë është çelësi i reformimit personal , i nevojshëm për të
ngadhënjyer mbi ndryshimet dhe për t’i sjellë njerëzit sëbashku. Perëndia na ka thënë :
“
Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të
gjitha gjërat u bënë të reja.” (25) Ky është ndryshimi në njeriun, për të cilin ju kam folur. Kur
ne të ndryshojmë, do të bëhemi pjesë e procesit shërues për shoqëritë tona.
Ajo që unë e quaj një jetë të ndryshuar është më saktësisht një jetë e këmbyer --- me
Jezusin që tani jeton në mua. Apostulli Pal e përshkroi kështu jetën e këmbyer kur tha:
Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua; dhe
ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj me anë të besimit në Birin e Perëndisë, që më deshi
dhe dha veten për mua. (26)
Ndërsa e lejojmë Jezusin t’i vdesë motivet tona egoiste në vdekje, Ai është në gjendje ta jetojë
jetën e Tij përmes nesh. Ndryshimi në jetën time ndodh, kur unë e lejoj Jezusin ta jetojë Ai atë
për mua.
A mund të funksionojë e gjitha kjo? Booker T. Washington ishte një edukator zezak
amerikan që jetonte në pjesën jugore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjatë gjysmës së
dytë të shekullit të nëntëmbëdhjetë, në kohën kur të bardhët luftonin që t’i mbanin zezakët në
skllavëri. Unë jam i impresionuar që në mes të gjithë kësaj gjëje, ai tha : “ Unë nuk do t’ia lejoj
kurrë vetes të bie aq poshtë, sa të urrej ndonjë njeri.” (27) Ai po na kujtonte atë që të gjithë ne e
dimë në zemrën tonë, që ne nuk mund të falim, nëse nuk ngadhënjejmë mbi zemërimin dhe nuk e
kthejmë urrejtjen në dashuri; dhe nëse s’e bëjmë këtë jemi në skllavëri.
Aftësia e Booker T. Washingtonit për të qenë i lirë, ndërsa ata që mendonin se e shtypnin
qenë vetë në skllavëri shfaqet në fjalët e tij:
Ka disa lloj lirish. Ka një liri që është e dukshme dhe një që është e vërtetë; një liri të
sipërfaqshme, dhe një që është themelore; një liri që është e përkohshme dhe mashtruese,
dhe një tjetër që është e qëndrueshme dhe e përhershme; dhe një që shërben me oreks
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dhe pasion të vogël dhe një tjetër që inkurajon rritjen në gjërat e ëmbla të jetës ....Por ka
vetëm një lloj lirie që ia vlen ta përmendësh, dhe që është ajo e trupëzuar në fjalët e
thëna nga Mësuesi i Madh : “Dhe ju do ta njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t’ju
çlirojë. ” (28)
Ne të gjithë duam të çlirohemi nga kurthi i intolerancës. Nëse një zezak në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës në shekullin e nëntëmbëdhjetë mund të ishte i lirë, atëherë unë e besoj se edhe secili
prej nesh mund të jetë i lirë. Çliruesi i Booker T. Washington-it është Jezusi, dhe Ai mund të
bëhet edhe çliruesi ynë gjithashtu. Ne duhet ta lejojmë Atë të na çlirojë nga skllavëria e
egoizmit, e intolerancës dhe e urrejtjes që janë pengesa të shoqërive bashkëpunuese dhe
ndërtuese. Ne duhet ta lejojmë Jezusin të na bëjë të plotë. Jezusi është i vetmi që mund të na
ndryshojë së brendshmi.
Ne kemi jo vetëm një rrugë për të pranuar njerëzit që janë të ndryshëm nga ne, por kemi
nevojë gjithashtu për një mënyrë që të shërojë dhimbjet që e bëjnë këtë të pamundur. A mundet
ky Jezus të ndryshojë një person aq shumë saqë ai të dojë atë që ishte më parë armiku i tij? Më
23 mars 1993 ndodhi diçka në një nga burgjet e Irlandës Veriore, e cila më bindi mua se
Perëndia mund ta bëjë këtë. Anna Moore, ishte një katolike e dënuar për vrasjen e 17
protestantëve me një bombë. Bobby Corry, ishte një protestant i dënuar për vrasjen e 3
katolikëve me një bombë. (29) Siç duket qartë, urrejtja e këtyre të dyve për grupet e tjera qe aq e
madhe, saqë zemërimi i tyre nuk njihte kufij. E megjithëkëtë këta dy persona u martuan. Përse?
Si mundet që këta dy njerëz me një urrejtje kaq të madhe për këto dy grupe të ndryshme , të
martohen? Në letërkëmbimin personal ata treguan se që të dy e kishin ftuar Jezusin të vinte në
jetën e tyre dhe Ai t’i jetonte jetët e tyre. (30) Jezusi i kishte ndryshuar kaq shumë jetët e tyre
saqë urrejtja e tyre u kthye në falje. Zonja Corry thotë tani: “ Unë besoj se Bobby dhe unë jemi
provë se si Jezusi mund të shërojë dhe të bashkojë njerëzit e kundërt.... Jezusi është përgjigjja e
të gjitha kombeve të copëtuara dhe e njerëzve të ndarë.” (31) Unë jam i bindur se ajo që ndodhi
me këta dy persona mund të shërbejë si model për rindërtimin e shoqërive tona.
Elementi i parë është sjellja e shërimit në shoqëritë tona, dhe më pas, përfshin një
ndryshim rrënjësor në njeriun, me Perëndinë që e ndryshon atë së brendshmi përmes Jezus
Krishtit, në mënyrë që ai t’i pranojë ata që janë të ndryshëm nga ai, por gjithashtu t’i falë ata që
e kanë lënduar atë në të shkuarën, dhe t’i dojë ata.
Elementi i dytë i nevojshëm në mënyrë që shërimi të zërë vend është dora e
plotëfuqishme e Atij që planifikoi dhe krijoi çdo komb. Perëndia i shëron kombet. Perëndia ia
përshkroi kështu planin e Tij të shërimit një mbreti :
Në qoftë se populli Im, i cili thirret me emrin Tim, përulet, lutet, kërkon fytyrën Time dhe
kthehet prapa nga rrugët e këqija, Unë do ta dëgjoj nga qielli, do t’ia fal mëkatin e tij
dhe do ta shëroj vendin e tij. (32)
“Dhe do ta shëroj vendin e tij” --- ky është një shërim që vjen jo prej njeriut --- por prej vetë
Perëndisë. Është një fenomen i mbinatyrshëm që i përgjigjet një parimi të themeluar nga
Krijuesi i Universit. Nëse kombet tona do ta përjetojnë ndonjëherë shërimin, ne duhet ta sjellim
Perëndinë në to. Ne na duhet ta përulim veten dhe të kërkojmë ndihmën e Perëndisë. Ne do të na
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duhet të pendohemi përpara Perëndisë së Gjithëpushtetshëm dhe ta pranojmë nevojën që kemi
për ndihmën e Tij.
Ndoshta, mund të pyesni : “ A e ka Perëndia dhe a e zbaton atë lloj fuqie në shekullin e
njëzetë që të mund t’i shërojë kombet?” Më lejoni të ndaj me ju një shembull të fuqisë së Tij në
jetën e gruas sime Elaine. Tetë vjet më parë, Elaine u diagnostikua se kishte një tumor në mitër
në një shkallë të zhvilluar. Ky lloj kanceri në një shkallë të zhvilluar është shumë i vështirë të
kurohet efektivisht. Për më tepër, kanceri ishte përhapur në pjesë të tjera të sistemit të saj
riprodhues. A do të ishte ky fundi i jetës për gruan time të dashur? Ne nuk e besuam se kjo ishte
ajo që Jezusi kishte për të. Dy ditë më pas, ajo shkoi në spital për analiza të tjera. Ndërsa po
priste në dhomen e ekzaminimit për analizat, në dhimbje të mëdha, Jezusi iu shfaq asaj
personalisht. Kjo qe një mrekulli. Ai i tha asaj: “ Ti do të bëhesh më mirë. Ti do të bëhesh më
mirë.” Ajo mendoi se kjo do të thoshte se nuk do të vdiste nga kanceri, por do t’i duhej të bënte
një kurë intensive. Pastaj Jezusi u zhduk. Disa minuta më pas, mjeku teknik filloi testin dhe e
ekzaminoi trupin e saj për një orë, duke kërkuar tumorin, por nuk e gjeti dot! Mjekët morën dhe
mbollën qeliza, por nuk gjetën asnjë shenjë kanceri. Simptomat që qenë të pranishme për mëse
një vit, u zhdukën menjëherë dhe nuk u dukën më. Perëndia bëri një mrekulli! Perëndia që i
dha Elaines një trup të ri, mund t’i japë çdokujt një zemër të re dhe mund të shërojë çdo komb.
Perëndia e ushtron fuqinë e Tij shëruese në nivelin kombëtar. Një dekadë më parë , një
komb afrikan qe pa udhëheqje të fortë për dhjetëra vjet . Rivaliteti u zhvillua brenda kabinetit,
secili kishte pretendimet e tij , dhe dukej hapur se vendi po shkonte drejt gjakderdhjes. Në mes të
kësaj, pasues të Jezusit erdhën në vend. Në përgjigjje të mësimeve të tyre, Perëndia i ndryshoi
zemrat, dhe rinimi frymor ndodhi në tërë vendin. Gjatë qëndrimit të këtyre udhëheqësve frymorë
në vend, ata u takuan me anëtarë të kabinetit. Ata ndryshuan zemrat dhe në kabinet pati
gjithashtu një rizgjim frymor. Pak ditë më vonë, një nga ministrat e fuqishëm shkoi tek
kryeministri për t’i kërkuar falje për qëllimet e tij dhe shprehu dëshirën të bashkëpunonte me të.
Si rezultat i zemrave të ndryshuara në udhëheqje, gjakderdhja u parandalua dhe kombi shpëtoi.
Ndryshimi ishte kaq dramatik saqë kur e dhashë këtë shembull, duke përdorur fjalë të tilla të
ngjashme, me një publik që përfshinte një kryeministër të mëvonshëm të atij vendi, ai erdhi tek
unë pas takimit, dhe më tha: “ Ai vendi për të cilin folët është vendi im!”
Shërimi i botës sonë është i mundur, por jo pa Atë që planifikoi dhe krijoi kombet dhe që
sundon mbi kombet e të gjithë botës. Më tepër se kurrë, pikërisht sot, ne kemi nevojë për dorën
e Perëndisë mbi vendet tona në mënyrë që shoqëritë tona të shërohen.
Si përfundim, unë jam i bindur se shërimi mund të ndodhi në shoqëritë tona nëse burrat
dhe gratë ndryshohen së brendshmi prej Perëndisë përmes Jezus Krishtit dhe, për më tepër, nëse
kërkohet nga Perëndia që të shërojë vendet tona.
Si mundemi ju dhe unë ta sjellim shërimin në kombet tona ? Është mëse e qartë se kjo
kërkon një lidhje intime me Perëndinë. Perëndia na krijoi nga dashuria duke synuar që të na i
jepte këtë dashuri si pjesë të miqësisë së Tij intime. Ndërprerja e kësaj miqësie me Perëndinë
është diçka për të cilën kemi folur --- aftësia jonë për të bërë të keqen. Perëndia që mbretëron
mbi kombet është i shenjtë --- pa asnjë papërsosmëri morale. Papërsosmëria jonë morale --- pashenjtëria --- bllokon këtë shoqëri me Perëndinë. Kjo na përjashton nga prania e Perëndisë së
Shenjtë. Pashenjtëria jonë është e pakrahasueshme me shenjtërinë e përsosur të Perëndisë.
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Problemi është i pakapërcyeshëm nga pikëpamja njerëzore. Ne vetë nuk mund të vijmë dot në
praninë e Perëndisë së Shenjtë. Ne jemi të ndarë nga Ai që na krijoi dhe na do. Pasojat e
përjetshme janë të mëdha kur dikush e sheh se në fund të jetës së tij është i ndarë nga Krijuesi
ynë, gjë që do të thotë të shkosh në ferr.
Si mundet të rindërtohet kjo miqësi e bllokuar me Perëndinë? Ne kemi nevojë të jemi të
falur, që Perëndia të na afrojë tek Vetja. Ne vetë nuk mundemi kurresesi ta përmbushim këtë.
Vetëm Perëndia i Gjithëpushtetshëm mund ta bëjë. Kjo është pikërisht arsyeja e ardhjes së
Jezusit në tokë që të vdesi në vend të ndëshkimit të mëkatit tonë. Perëndia na ka thënë:
Jezusi është shembëllesa e Perëndisë së padukshëm. . . Përmes Jezusit u krijuan të gjitha
gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhé, gjërat që duken dhe ato që nuk duken: frone,
zotërime, principata dhe pushtete; të gjitha gjërat janë krijuar me anë të Tij dhe në lidhje
me Të. Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në Të. . . Ai është i
parëlinduri nga të vdekurit, përderisa të këtë parësinë në çdo gjë, sepse Atit Perëndi i
pëlqeu që në Të të banojë e gjithë plotësia, dhe, duke bërë paqen me anë të gjakut të
kryqit të Tij, duke fituar pas, me anë të Tij, të gjitha gjërat. (33)
Mahatma Gandi e përshkroi kështu këtë flijim kur tha se Jezusi, “ një njeri që qe plotësisht i
pafajshëm e ofroi veten si një flijim për të mirën e të tjerëve përfshirë këtu dhe armiqtë e Tij
duke u bërë shpengim për botën. Ky që një akt i përsosur.” (34)
Prandaj, Jezusi pohoi: “ Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati
përveçse nëpërmjet Meje.” (35) Perëndia na ka thënë: “Nuk ka asnjë tjetër nën qiell që u është
dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi” (36). Përmes vdekjes dhe ringjalljes
së Jezusit, Perëndia është në gjendje të na falë dhe të na shohë si të shenjtë. Vdekja dhe ringjallja
e Jezusit është e vetmja siguri që i është dhënë njeriut në mënyrë që të na falen mëkatet dhe të
kemi këtë shoqëri intime me Perëndinë. Perëndia na ka thënë:
Dhe ju vetë, që dikur ishit të huaj dhe armiq në mendje me veprat tuaja të këqija,tani ju
paqtoi në trupin e mishit të Tij, me anë të vdekjes, që t’ju nxjerrë juve përpara vetes së Tij
shenjëtorë, faqebardhë dhe të pafajshëm. (37)
Perëndia e bëri Jezusin të jetë mëkat për ne, Ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi
drejtësia e Perëndisë në Të. (38)
Më lejoni të jem i qartë. Ajo që po ju them nuk është religjon. Është personi i Jezusit. Si
vetë Perëndia, Jezusi u përket të gjithëve, dhe jo vetëm disa racave, kulturave apo religjoneve të
botës. Unë besoj se kjo është ajo që Mahatma Gandi donte të thoshte:
Për shkak se jeta e Jezusit ka rëndësinë dhe të jashtëzakonshmen për të cilën kam
aluduar, unë besoj se Ai i përket jo vetëm kristianizmit , por mbarë botës; të gjitha racave
dhe njerëzve, nuk ka rëndësi se nën cilin flamur apo emër apo doktrinë ato mund të
funksionojnë, të ushtrojnë besimin apo të adhurojnë Perëndinë e trashëguar nga
paraardhësit . (39)
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Pendesa dhe falja që e lejojnë Perëndinë t’i kthejë individët në ndërtimin e blloqeve për
shoqërinë demokratike ka si qendër personin e Jezusit. Kjo nuk përjashton të menduarit e sotëm,
që ne ta kemi këtë vetëm përmes Jezusit, dhe vetëm Atij.
Si mund ta vendosim besimin tonë në Jezusin për faljen e mëkateve tona në mënyrë që të
përjetojmë këtë miqësi intime me Perëndinë që zgjat përjetë dhe që më ndihmon mua të jem një
anëtar ndihmës në një shoqëri demokratike ? Ilustrimi që lidhet shumë mirë me mua për këtë gjë
është pikërisht vendi në të cilin u rrita - - - afër Ujëvarës së Niagarës. Shumë njerëz bëjnë gjëra të
rrezikshme mbi ujëvarat e Niagarës në mënyrë që të tërheqin vëmendjen. Një nga këta qe një
ekuilibrist që ecte mbi litar të lidhur në të dyja anët e Ujëvarave. Ndërsa turma rritej ai e
përsëriti këtë gjë vajtje-ardhje disa herë, por herën e fundit ai shtyu një karrocë me një rrotë
ndërsa vazhdonte të ecte mbi litar. Pastaj me guxim e mbushi karrocën me tulla duke përsëritur
ecjen mbi litar vajtje-ardhje. Gjatë kësaj kohe turma ishte rritur dhe të gjithë thërrisnin me zë të
lartë. Pastaj ai pyeti turmën se sa prej tyre besonin që ai mund të shkonte në anën tjetër e të
hiqte tullat dhe në vend të tyre të mbante një person. Turma thërriti si e çmendur. Pastaj ai e
pyeti turmën : “ Kush dëshiron të hypë mbi këtë karrocë ?” Turma heshti. Besimit të tyre i
mungonte 100 % siguria. Ta vendosësh besimin në Jezusin do të thotë të ulesh në karrocë me
Të, duke na bërë ne të varemi plotësisht në Të. I vetmi themel i yni për të pasur mëkatet tona të
falura dhe për të hyrë në miqësi të ngushtë me Perëndinë është vdekja e Jezusit në vendin tonë.
Është të vendosurit e vetes në varësi ndaj Jezusit që na jep ne aftësinë për të ecur në
intimitet me Perëndinë. Zgjedhja e Perëndisë për një udhëheqje të drejtuar prej Tij zbatohet për
çdo person. Askush --- as ju dhe as unë --- nuk mund të këtë lejehyrjeje në mendjen e Perëndisë
pa jetën e Jezusit në ne. Prandaj, unë të nxis ty të vish tek Ai. Jezusi na fton:
Nëse dikush ka etje, le të vijë tek Unë e të pijë. Ai që beson në Mua, siç ka thënë Shkrimi,
nga brendësia e Tij do të burojnë lumenj uji të gjallë. (40)
Ndërsa ne vijmë tek Jezusi dhe “pijmë”, Ai do të na kënaqë dhe do të derdhet mbi të tjerët në
shoqërinë tonë duke i bërë dhe ata të vijnë tek Jezusi dhe të “pijnë” prej Tij. Teksa një numër i
konsiderueshëm pijnë, shoqëritë tona do të reflektojnë gjithnjë e më tepër karakteristikat e
Jezusit dhe me to tolerancën dhe dhembshurinë që janë mëse të domosdoshme për një shoqëri
demokratike.
Për këtë arsye unë mund të të ftoj ty të vish tek Jezusi dhe të “pish”. Megjithëkëtë më lejo
të të flas si mik. Shqetësimi im për ty si mik është edhe më i thellë. Shqetësimi im është i
shprehur nga një ish-President i Asamblesë së Përgjithshme :
Këto janë ditë të mëdha dhe ajo që po vendoset në to është absolutisht historike. Por të
gjitha këto që po ndodhin do të kalojnë dhe së bashku me to edhe vetë jeta. Atëherë, cila,
është jeta që nuk kalon; atëherë cila është jeta e përjetshme ? Kjo është pyetja e parë dhe
e fundit. Unë besoj që “ Kjo është jeta e përjetshme, të të njohim Ty, të vetmin Perëndi të
vërtetë dhe Jezus Krishtin që Ti ke dërguar “ (Gjoni 17:3 ). . . . Besimi në Jezus Krishtin
është qëllimi i parë dhe i fundit në jetën tonë. Për mua nuk ka rëndësi se cili je apo çfarë
je; unë të bëj vetëm një pyetje : A beson në Jezus Krishtin ? (41)
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Dr. Çarlz Malik ( Charles Malik ) nga Libani ishte nënshkrues i Kartës së Kombeve të
Bashkuara, hartuesi kryesor i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, dhe President i
Asamblesë së Përgjithshme të 13 -të, por e një rëndësie më të madhe për të qe se çdo person
duhet të përjetojë ‘ jetën ’ që vjen nga Jezusi. Këtë gjë unë dëshiroj edhe për ju.
Më lejoni t’ju inkurajoj të përqafoni Kryearkitektin e botës sonë e të jetës suaj. Unë të
inkurajoj ty ta ftosh Jezusin në jetën Tënde duke iu lutur Perëndisë :
Perëndi i Shenjtë, të lutem më fal mua që kam mëkatuar kundër Teje. Të faleminderit që
më ke dashur kaq shumë saqë erdhe në këtë tokë si Jezus dhe vdiqe në vendin tim, në
mënyrë që unë të kem një jetë të vërtetë me Ty. Unë të kërkoj Ty të vish në jetën time dhe
të më japësh një miqësi përgjithmonë të pathyeshme me Ty. Unë të kërkoj Ty të më
ndryshosh mua dhe së bashku me mua, botën. Faleminderit. Amen.
Kjo jo vetëm që do t’ju bëjë të nisni shtegtimin më të mrekullueshem, por është gjëja më
domethënëse që secili prej nesh mund të bëjë për të ndërtuar shoqëri demokratike brenda
vendeve tona.
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KAPËRCIMI I PENGESAVE TË REFORMËS
EKONOMIKE
27 shkurt 1992
Lëvizja nga ekonomia e centralizuar në ekonominë e tregut është një nga ndryshimet e
mëdha që has bota sot. Është thënë me të drejtë se kjo lëvizje përfshin ndryshime kaq radikale
dhe themelore, saqë nuk duhet të përshkruhet si një reformë, por si një transformim. Ky
transformim përfshin shumë më tepër vende sesa vetëm ato të Europës Lindore dhe Qendrore.
Ish-sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Perez de Kuelar, theksoi se më shumë se 80 vende po
marrin tashmë pjesë në disa shkallë të këtij ndryshimi. (1) Suksesi apo dështimi i kësaj
përpjekjeje jo vetëm që do të ndikojë në mirëqenien ekonomike të vendeve që marrin pjesë, por
me të njëjtën rëndësi, aspektet për të ruajtur demokracinë në këto vende do të ngrihen mbi
suksesin e këtyre përpjekeve. (2)
Ky transformim ndikon më shumë sesa banorët e vendeve të përfshira në të. Ekonomitë e
vendeve të botës janë kaq të ndërvarura nga njëra-tjetra saqë secili prej nesh ndikohet. Siç duket,
bota e zhvilluara ndikohet për shkak të përgjegjësive të saj për të ndihmuar vendet që pësojnë
ndryshime. Bota e zhvilluar do të jetë e ndikuar nëse ndihma e kërkuar duhet t’i shkojë Europës
Lindore. (3,4,5,6) Kjo përbëhet nga ndihmat ndaj Botës së Tretë , tashmë e humbur, pasi
dhuruesit janë përqendruar në Europën Lindore.(7)
Këtu ka vend për diçka më shumë sesa vetëm për ekonominë botërore. Z. Gorbaçov (8) ,
kur mori çmimin Nobel, dhe më pas Z. Shevernaze (9) sugjeruan se nëse këto reforma nuk do të
kenë sukses në njerëzit mbi të cilët po zbatohen, bota do të jetë në rrezik.
Është mëse e qartë se ky është një ndryshim shumë i madh --- i cili ndikon mbi ne. Unë
mezi pres që të sjellim çdo burim të mundshëm për ta mbështetur këtë përpjekje. Është e ditur se
ka shumë probleme të rëndësishme ekonomike që shoqërojnë kalimin nga ekonomia e
centralizuar në ekonominë e tregut. Megjithëkëtë, unë jam i bindur se pengesat më të mëdha nuk
janë ekonomike, por sociale, dhe përfundimisht suksesi apo dështimi i transformimit ekonomik
varet nga zgjidhja e këtyre pengesave. Më lejoni t’ju jap një shembull.
Presidenti rus , Jelcin, kur shpalli reformën e tij ekonomike në tetor, tha: “ Nuk do të jetë
e thjeshtë t’i kalojmë reformat ekonomike pa dhimbje. Më i vështirë do të jetë hapi i parë, që do
të çojë me siguri në një rënie të standardit të jetës.” (10) Kjo rënie e menjëhershme e standardit
të jetës është një rezultat i natyrshëm për kombet që marrin këtë drejtim. Një ekonomist
çekosllovak theksoi se standardi i jetës në vendin e tij nuk do ta arrijë atë të para-reformës së
1989-s, të paktën deri në fund të 1993 apo në fillim të 1994.(11) Ekonomistët në Poloni, që
morën fillimisht një nga rrugët më agresive për transformim, thonë se standardi i 1989 do të
arrihet mes periudhës 1994-1998 (12). Jeffrey Sachs, ekonomist i Harvardit që ka këshilluar
Poloninë dhe Rusinë, tha : “ Ekziston një arsye e mirë për të besuar se do të jetë më vështirë në
Rusi nga shumë pikëpamje.” (13) Pritet që dhimbja të jetë më e madhe dhe më e gjatë në Rusi.
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Kushtet ekonomike do të keqësohen në fillim, që të bëhen më të mira më pas. Është mëse
e qartë se banorët e këtyre vendeve do të përjetojnë dhimbje, madje edhe më të mëdha se ato që
përjetuan para se të merrnin këtë udhë. Kjo do të jetë e vërtetë për të gjithë Europën Lindore,
veçanërisht për anëtarët e KNER-it , por do të përhapet pa përjashtim në të gjithë banorët e
vendeve që kanë ndërmarrë këtë eksperiment.
Duke u përballur me këtë luginë dhimbjeje, me të gjitha pasiguritë e saj, vihet re se ajo
tashmë po shkakton një ndarje brenda popullsisë mes atyre të cilëve idealizmi i tyre i bën të
besojnë se mund të kenë një jetë më të mirë përtej kësaj lugine, dhe atyre që janë me të vjetrën
dhe që dinë se e vjetra është më e mirë, dhe të paktën e sigurtë. Ka dhe nga ata që mezi presin
vendosjen e një sistemi totalitar.(14,15)
Dhimbja personale do të jetë diçka serioze për stabilitetin social. Protestat që kemi parë
janë vetëm fillimi. Anders Aslund, një ekonomist suedez që ka qenë këshilltari kyç për qeverinë
ruse, tha:
Periudha më e rrezikshme do të jetë kur njerëzit të kuptojnë se ata nuk janë më
mirë....Në një periudhë gjysëm vjeçare, kur gjërat janë ende të vështira, kjo do të jetë
koha më e rrezikshme. (16)
Olzhas Suleimenov, shkrimtari kazak, e lajmëroi Kongresin e Sovjetëve të Deputetëve të Popullit
në një nga sesionet e tij se “ pjatat bosh mund të jenë më shumë kërcënuese për demokracinë
sesa tanket”. (17)
Kjo ishte arsyeja që e detyroi Bashkimin Sovjetik më 1990 të zmbrapsej nga përdorimi i
metodave agresive të ndjekura nga Polonia. Këshilltari personal ekonomik i presidentit
Gorbaçov në atë kohë tha se populli sovjetik nuk do të ishte në gjendje të ndiqte rrugën e
përshkuar nga populli polak për shkak të mungesës së “konsensusit shoqëror” , i cili ekzistonte
në Poloni.(18) Dy vjet më vonë, edhe vetë udhëheqësit polakë e kuptojnë se kombi i tyre mund
të mos e ketë fuqinë sociale për të përballuar thellësinë e dhimbjes. (19,20)
Ata që janë në krye të udhëheqjes duhet të kenë tani miratimin e popullit. Ironia është se
elektorati duhet t’u japë udhëheqësve të qeverisë mandatin për të ndërmarrë hapat që do t’u
sjellin atyre dhimbje të shumta personale për vitet që pasojnë.
Atëherë pyetja në këtë transformim ekonomik është : “Sa dhimbje shtesë mund të durojë
populli ; dhe, për sa kohë, derisa njerëzit të pushojnë së mbështeturi qeverinë?” Presidenti Jelcin
diagnostikoi saktë nevojën kur ai u tha njerëzve: “ Mos e humbni shpresën. Kjo është gjëja më e
rëndësishme sot.” (21) Unë jam dakort më të. Çelësi kryesor është shpresa. Ish-sekretari i
Përgjithshëm Perez de Cuelar, tha në fjalimin e tij në ECOSOC në 1982, duke përshkruar
nevojën për shpresë në të kapërcyerit e vështirësive ekonomike:
Intensiteti i vështirësive që shumë njerëz në vendet në zhvillim duhet të hasin çdo ditë
në jetët e tyre mund të tolerohen për aq kohë sa të ketë shpresë në të ardhmen. Ne nuk
duhet të nënvlerësojmë rreziqet që ngrihen nga të privuarit e njerëzve nga shpresa për
periudha të gjata....Unë jam personalisht i bindur se tensionet politike dhe shoqërore
....do të çojnë....në pastabilitet të madh politik. (22)
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Duke iu referuar keqësimit të situatës ekonomike, ai theksoi se po të humbasë shpresa ka rrezik
për anarki dhe dhunë. Ndonëse konteksti qe i ndryshëm, parimi zbatohet në problemin e
reformës ekonomike. Një shkrimtar tha: “Njeriu mund të jetojë 40 ditë pa bukë, rreth 3 ditë pa
ujë, rreth 8 minuta pa ajër...por vetëm 1 sekondë pa shpresë.” (23)
Përveç shpresës, themeli i nevojshëm për këtë ndryshim përfshin përgjegjësi, integritet
dhe një sjellje pozitive personale për krijimin e të mirave materiale, dhembshuri për të afërmin
tim në lidhje me nevojat e tij, një kod etike, një rrugë për t’u marrë me miriadën e problemeve që
janë jashtë kontrollit. Pra, është mëse e qartë se shumë prej tyre janë më tepër sociale sesa
ekonomike, por derisa këto të ndodhin, qëllimet ekonomike do të dështojnë.
Më lejoni t’ju flas shkurtimisht për disa prej tyre. Fermerët , duke i paraprirë ngritjes së
çmimeve po mbajnë rezerva gruri, duke shpresuar se do të kenë përfitime të mëdha më pas,
ndonëse kjo i detyron konsumatorët të vuajnë urie.(24) Ka raportime për ngritje çmimesh të
mallrave ushqimorë përtej kapacitetit blerës të konsumatorit, në një përpjekje për të rritur
fitimet. Na është thënë se ka bukë të gatshme, por që rri e thahet në rafte dhe për njerëz që
detyrohen ta lenë mishin në dyqane pasi është shumë i shtrenjtë.
Ndihmat humanitare, që janë dhënë dhe janë të nevojshme në mbështetje të sistemeve të
dobta gjatë tranzicionit, nuk po shpërndahen, për shkak të korrupsionit, i cili po i bind dhuruesit
se ndihma nuk do të arrijë atje ku duhet. (25,26,27)
Ka çështje integriteti në nivelin e udhëheqjes. Jeffrey Sachs, eknomisti i Harvardit,
ankohet se progami rus po ndërpritet nga parlamenti që refuzon të marrë politikisht hapa jo
popullorë.(28) Aprovimi i elektoratit bëhet tani një motivim i rëndësishëm. Tundimi është që
udhëheqësit të planifikojnë hapat e vështirë të reformës ekonomike jo me interesin për një jetë
më të mirë të popullit në mendje, por me idenë e rizgjedhjes në mendje.
Ndoshta, integriteti tani është i një rëndësie më të madhe se sa në privatizim. Ekziston
frika dhe akuza se pasuria publike po shpërndahet pa rreshtur për arsye pronësimi apo blerjeje
në favor të regjimit.(29)
Asnjë sistem ekonomik nuk mund të funksionojë pa një bazë morale. Megjithëkëtë, një
ekonomi tregu është pazgjithshmërisht e lidhur me moralin e një pjesë njerëzish që marrin pjesë
në të.(30,31,32) Derisa të ketë një shqetësim për të afërmin tënd që të burojë nga zemra, nuk
mund të funksionojë. Shihni se çfarë ndodh në ekonomitë e tjera të tregut ku morali themelor
prishet. Ka njerëz si Ivan Boesky dhe Michael Milken që besojnë se është në rregull t’i marrësh
gjithçka të mundësh kujtdo nga shpenzimet e tij. Nëse keni shumë njerëz si këta, i gjithë sistemi
do të rrëzohet. Prandaj, ekonomia e tregut kërkon një bazë të fortë morale.
Cila është zgjidhja e këtyre ndryshimeve? Për shembull, nga vjen shpresa? Unë dua t’ju
them se nëse shpresa është bazuar në asgjë më tepër se mençuria dhe integriteti i planifikuesve të
planeve qeveritare ekonomike , ne nuk kemi një bazë për të besuar. Fjalori im e përkufizon
fjalën shpresë si “ një dëshirë për një të mirë, të shoqëruar së paku me një pritje të vogël për ta
arritur këtë të mirë, apo me një besim që është diçka që mund të arrihet.” (33) Ndonëse, kjo
është pak më shumë se sa një mendim që uron të realizohet, askush prej nesh nuk do ta
konsideronte këtë si një forcë lëvizëse që të shpie përpara. Duke e pasur parasysh problemin,
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shpresa duhet të jetë besimi se jeta do të bëhet më e mirë ---se periudha e rënies ekonomike do
të jetë e shkurtër, që njerëzit mund ta kapërcejnë atë dhe se kushtet e ardhme (të shpejta) do të
jenë shumë më të mira, saqë koha e sakrificës ia vleu.
Unë dua t’ju them se shpresa është më e fortë kur bazohet në karakterin e Perëndisë së
Gjithëpushtetshëm, me bindjen se Ai është i Vetmi plotësisht në kontroll. Për mua, shpresa
mund të jetë besim solid i bazuar në karakterin e Perëndisë.
Le të rifreskojmë pak kujtesën tonë rreth të kuptuarit të fuqisë së Perëndisë, dashurisë së
Tij për njerëzit dhe të rëndësisë së secilit komb në planin e Tij të përjetshëm. Perëndia krijoi
botën tonë dhe çdo individ në të. Ai mbretëron mbi punët e njerëzve dhe të kombeve. Vetë
Perëndia tha: “ Unë kam bërë tokën dhe kam krijuar njeriun mbi të. Me duart e Mia kam
shpalosur qiejtë.... Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër.” (34) Perëndia ka një plan --- për të
mirë, plot dashuri. Prandaj Perëndia ka thënë: “ Ejani dhe admironi atë që Perëndia ka bërë ; Ai
është i tmerrshëm në veprat e Tij për bijtë e njerëzve....me fuqinë e Tij Ai mbretëron në
përjetësi; sytë e Tij kqyrin kombet.” (35) Perëndia i tha një kombi: “ Unë i njoh mendimet që
kam për ju, mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t’ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë” .
(36) Për shkak se Ai është plot dashuri dhe i Gjithëpushtetshëm, kjo ka rëndësi të madhe. Ai ka
një plan për të mirë që rezulton në shpresë. Ai do që ne të kemi shpresë nga dashuria. Kjo është
arsyeja se përse një mbret mundi t’i thoshte Perëndisë: “ Ata që kanë besim tek Ti nuk
zhgënjehen.” (37) Baza për shpresë është Perëndia që sundon me pushtet, që pasohet nga
karakteri i Tij. Dikush e përmblodhi këtë situatë duke thënë: “ Në paqe është ai, sovran i të cilit
është Perëndia” (38) Kjo shpresë e bazuar në Perëndinë është e nevojshme për transformim
ekonomik efektiv.
Shumë nga kërkesat për transformim efikas ekonomik tregojnë nevojën për një sistem të
fortë vlerësimi. Nga vijnë vlerat morale? Unë nuk mendoj se duhet të theksoj pikën që besimi në
Perëndinë është i vetmi themel për vlerat --- për integritetin. Ky përfundim nuk është një çështje
besimi. Sociologët, vëzhguesit politikë dhe historianët janë dakord me të.
George Washington e nxiti kombin e tij të ri, siguria e të cilit nuk qe e sigurtë, ndërsa u
largua nga detyra:
Le të supozojmë se e moralshmja mund të mbahet pa religjonin. Çfarëdo që mund të
thuhet se është arsimimi i sofistikuar që përmireson moralin,... arsyetimi dhe përvoja na
detyrojnë të mohojmë se morali kombëtar nuk mund të triumfojë nëse përjashtohet parimi
religjoz. (39)
Historianët Will dhe Ariel Durant arritën në përfundimin: “ Nuk ka asnjë shembull domethënës
në histori....për një shoqëri që ia doli mbanë për mbajtjen e jetës morale pa ndihmën e religjonit”
(40).
Alexis de Tocqueville, vëzhguesi socio-politik francez, arriti në përfundimin pas dyzet
vjetëve studimesh të eksperimentit amerikan:
Prandaj, ndërsa ligji i lejon amerikanët të bëjnë gjithçka që ata duan, ka gjëra të cilat
religjoni i ndalon qoftë edhe nga të menduarit dhe i ndalon ata t’i mendojnë...
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Despotizmi mund të jetë në gjendje të veprojë pa besim, por liria nuk mundet. Religjoni
nevojitet më shumë në republikë.... sesa në monarki....dhe aq më tepër në republikat
demokratike . Si mundet një shoqëri t’i shpëtojë shkatërrimit, nëse fijet politike janë të
lira, fijet morale nuk janë të lidhura? Dhe çfarë duhet bërë me një popull kreu i të cilit
nuk është subjekt i Perëndisë? (41)
Shpresa dhe ndershmëria janë nevojat tona më të mëdha në transformimin ekonomik.
Besimi në Perëndinë është bazë për sigurimin e të dyjave. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë
historia e Europës Lindore dhe Qendrore për dekadat e fundit të kaluara tregon një nevojë
urgjente. Për më tepër, ne duhet të presim që rëndësia e ndryshimit në arritjen e transformimeve
ekonomike në kombet e veçanta të lidhet me shkallën e shtypjes frymore që është përjetuar.
Në lidhje me Rusinë, Aleksandër Solzhenicin tha:
Fuqizimi apo dobësimi i shoqërisë varet më tepër nga niveli i jetës së saj frymore, se sa
nga niveli i industrializimit.... Nëse energjitë frymore të një kombi janë dërrmuar, ai
(kombi) nuk do të shpëtojë nga rënia edhe sikur në krye të tij të vendoset struktura më e
përsosur e qeverisjes apo e zhvillimit industrial : një pemë me thelb të prishur nuk mund
të qëndrojë. Kjo ndodh kështu për shkak se nga të gjitha liritë e mundshme, e vetmja që
do të vijë pashmangshëm përpara, do të jetë liria e të paskrupujve.... Dhe kjo është
arsyeja se përse shkatërrimi i shpirtit tonë për mëse tre të katërtat e shekullit është gjëja
më e tmerrshme.(42)
Patriarku Aleksi II i Kishës Ortodokse Ruse tha kohët e fundit:
Për dyzina vitesh militantizmi ateist krijoi një vakuum frymor në njerëzit tanë (43).
Miliona njerëz u rritën pa Perëndinë, pa besim, dhe shpesh pa dashuri.... Në vendin tonë
ka një falimentim të rritjes së moralit . (44)
Presidenti Havel i Çekosllovakisë bëri të njëjtën analizë për popullin e tij menjëherë pasi mori
pushtetin në dorë :
Ne kemi mësuar të mos besojmë në asgjë, të mos kujdesemi për njëri -tjetrin..... Koncepti
i dashurisë, i shoqërisë, i mëshirës, i përuljes apo i faljes e humbën thellësinë dhe
përmasën e tyre. (45)
Pravda bëri një sondazh në 1989 dhe tregoi se 54% e popullit rus ndjejnë nevojën për më
shumë jetë frymore.(46) Njeriu nuk është thjesht një qënie ekonomike. Ai është gjithashtu një
qënie frymore. Blaise Pascal, fizikani francez i tre shekujve më parë tha:
“Në zemrën e çdo njeriu ka një vend bosh të krijuar për Perëndinë që nuk mund të
mbushet nga asnjë krijesë tjetër, por vetëm përmes Perëndisë Krijues, që u bë i njohur
nga Jezus Krishti.” (47)
Asnjë lloj shtypjeje nuk mund ta eliminojë këtë nevojë më thelbësore të njeriut.
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Nëse problemi është i një vakuumi frymor, atëherë zgjidhja është mbushja e këtij
vakuumi. Patriarku Aleks II deklaroi se rilindja shpirtërore dhe morale e një kombi është “baza
për rilindjen në të gjitha aspektet, për jetën tonë.” (48) Z. Gorbaçov njohu gjithashtu se zgjidhja
është së paku shpirtërore kur tha: “ Vlerat morale të religjonit të trashëguara dhe të trupëzuara
për shekuj mund të ndihmojnë në ringjalljen e vendit tonë.” (49) Udhëheqësit shpirtërorë dhe
laikë e kuptuan se vakuumi frymor duhet të mbushet në mënyrë që reformat sociale, ekonomike
dhe politike të kryhen.
Në lidhje me vetë problemet ekonomike, ka një marrëveshje të përgjithshme mbi hapat
që duhen marrë --- privatizimi është i përjashtuar. Megjithëkëtë, ekziston një mosmarrëveshje
mes ekspertëve mbi sekuencën, kohën dhe intensitetin e hapave që duhen marrë. ( 50 ) Më lejoni
që të përmend se unë jam i bindur që nëse kërkojmë mendjen e Perëndisë, Kryearkitektit, Ai do
të na ndihmojë. Perëndia na ka thënë :
Mendimet e Mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e Mia .
Ashtu si qiejtë janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e Mia janë më të larta se
rrugët tuaja dhe mendimet e Mia janë me të larta se mendimet tuaja. ( 51 )
Në qoftë se Zoti nuk e ndërton shtëpinë më kot lodhen ndërtuesit. ( 52 )
Pra, ka shumë probleme në reformën ekonomike që janë jashtë kontrollit tonë.
Megjithatë, ndërsa varemi në Perëndinë unë besoj se kjo do të zgjidhet. Ndonëse problemet kyçe
mund të jenë jashtë kontrollit tonë ato nuk janë jashtë kontrollit të Perëndisë. Unë besoj se
Solzhenicin ka identifikuar kushtet specifike të lëvizjes së dorës së Perëndisë kur ai tha :
Çfarë mund të themi për forcat e lavdishme të glasnosit dhe të perestrojkës? Mes këtyre
fjalëve tërheqëse ne kërkojmë më kot konceptin e purifikimit....në çdo katër trubadurë (
poet - muzikant i kohëve të mesjetes ) të sotëm të glasnosit , tre janë ish-sahanëlëpirës të
brezhnjevizmit, dhe kush prej tyre ka thënë një fjalë pendese në vend të mallkimit të “
periudhes së amullisë” ? .... Gjermania Perëndimore u përmbyt me ndjenjen e faljes
përpara se të vinte bumi ekonomik . Por në vendin tonë askush nuk ka filluar të
pendohet....Kjo është një recetë e një zhvillimi të shtrembëruar. ( 53 )
Solzhenicin bën thirrje për pendesë. Përmes pendesës , a kërkon ai një katarsis që do të mbyllë
derën e së shkuarës? Po të jetë kështu, ky parim nuk do të funksionojë. E vetmja pendesë që ia
vlen është një përulje e vetes përpara Perëndisë. Është një brengosje përpara Perëndisë për gjërat
që kemi bërë , të cilat e kanë thyer zemrën e Tij, dhe një dëshirë të madhe për të ndryshuar
sjelljen tonë, në mënyrë që të jetë në përputhje me standardin e Perëndisë për ne.
Përse është e rëndësishme pendesa? Nga Fjala e Perëndisë : “O njeri, Ai të ka bërë të
njohur atë që është e mirë; dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti, përveçse të zbatosh drejtësinë, të
duash mëshirën dhe të ecësh përulësisht me Perëndinë Tënd?” (54) Pendesa është e nevojshme
nëse nuk kemi ecur në drejtësi, në dashuri për të afërmin dhe në përulje përpara Perëndisë sonë.
Si mundet Solzhenicin të barazojë pendesën me begatinë ekonomike? Sepse Perëndia
mundet! Dëgjojeni mesazhin e Perëndisë tre mijë e pesëqind vjet më parë drejtuar një grupi
njerëzish që qenë gati të formonin një komb:
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Tani, në rast se ti i bindesh me zell zërit të Zotit, Perëndisë Tënd, duke pasur kujdes që të
zbatosh tërë urdhërimet e Tij që sot Unë po të urdhëroj,....Zoti, Perëndia yt, do të të
mbushë me të mira --- me frytin e barkut tënd, me frytin e bagëtisë sate dhe me frytin e
tokës sate.... Por në rast se nuk i bindesh zërit të Zotit, Perëndisë Tënd, për të respektuar
me kujdes të gjitha urdhërimet dhe të gjitha statutet e Tij që sot të urdhëroj, do të ndodhë
që të gjitha këto mallkime do të bien mbi ty dhe do të të gjejnë...nuk do të kesh mbarësi në
rrugët e tua, por do të jesh vetëm i shtypur dhe i zhveshur vazhdimisht, pa pasur ndihmën
e askujt. (55)
Ka këtu një ligj natyror të vendosur nga Perëndia që krijoi dhe vëzhgon botën tonë --- një ligj të
cilin e apelon Solzhenicin. Perëndia e përmblodhi parimin kështu:
Të tjerët rrinin në terr dhe në hijen e vdekjes, robër të pikëlluar dhe në zinxhira, sepse
ishin rebeluar kundër fjalëve të Perëndisë dhe i kishin përçmuar këshillat e Shumë të
Lartit. (56)
Frika ime është se ka kombe dhe udhëheqës që janë të varur në reformën ekonomike e që do të
rebelonin kundër fjalës së Perëndisë dhe dhe do të injoronin këshillën e Tij. Por dëgjoni se çfarë
ndodh kur ne pendohemi :
Por në fatkeqësine e tyre ata i thirrën Zotit, dhe Ai i shpëtoi nga ankthet e tyre, i nxorri
nga terri dhe nga hija e vdekjes dhe i këputi lidhjet (zinxhirët) e tyre. (57)
Kur ne pendohemi, Perëndia kënaqet gjithmonë në të na afruarit pranë Vetes dhe në të dhënit e
bekimeve të Tij.
Që në fillim të zhvillimit të njeriut të mësipërm, Perëndia u tha njerëzve:
Në qoftë se populli im, i cili thirret me emrin Tim, përulet, lutet, kërkon fytyrën Time dhe
kthehet prapa nga rrugët e këqija, Unë do ta dëgjoj nga qielli, do t’ia fal mëkatin e Tij
dhe do ta shëroj vendin e Tij. (60)
Secili prej nesh duhet të marrë përgjegjësinë --- pavarësisht nëse jemi nga Lindja, Perëndimi,
apo Jugu ose Veriu. Vetëm atëherë mund të pendohemi me të vërtetë përpara Perëndisë dhe të
kërkojmë dorën e Tij të bekimit në shoqëritë tona.
Unë ju ftoj të bashkoheni me mua përpara Perëndisë së Gjithëpushtetshëm që do t’ju
udhëheqë në transformim efektiv ekonomik. Nëse ne refuzojmë qortimin e Perëndisë tani, unë
jam i bindur se po ftojmë vuajtje të panevojshme. Por si do t’ia bëjmë kësaj? E gjitha nis me ne
si individë. Kur ne flasim rreth pendesës, ne flasim për të shkuarit më pranë Perëndisë.
Pengesa e miqësisë sonë me Perëndinë jemi ne vetë. Perëndia që sundon mbi kombet
është i Shenjtë --- pa asnjë papërsosmëri morale. Ne nuk jemi moralisht të përsosur.
Papërsosmëria jonë morale --- pashenjteria jonë --- na përjashton ne nga prania e Perëndisë së
Shenjtë. Mendoni kështu për këtë problem. Të pranëvendosësh një gur fushe me një diamant
200 karatësh do të ishte e paimagjinueshme. Ata janë të pakrahasueshëm. Për më tepër,
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pashenjtëria jonë është e pakrahasueshme me shenjtërinë e përsosur të Perëndisë. Problemi është
i pakapërcyeshëm nga pikëpamja njerëzore. Ne vetë, jemi përjetësisht të ndarë nga Ai që na
krijoi dhe na do. Pasojat e përjetshme janë të mëdha kur dikush e kupton se ai është i ndarë nga
Krijuesi ynë në fund të jetës së tij, gjë që do të thotë të shkosh në ferr.
Si mund të kapërcehet ky bllok i krijuar nga pashenjtëria jonë? Ne kemi nevojë të jemi të
falur, që Perëndia të na afrojë tek Vetja. Ne vetë nuk mundemi kurrësesi ta përmbushim këtë.
Vetëm Perëndia i Gjithëpushtetshëm mund ta bëjë. Kjo është pikërisht arsyeja e ardhjes së
Jezusit në tokë që të vdesë në vend të penalitetit të mëkatit tonë. Perëndia na ka thënë se Jezusi :
është shkëlqimi i lavdisë së Perëndisë dhe paraqitja e saktë e qënies së tij, duke i mbajtur
të gjitha gjërat me fjalën e Tij të pushtetshme (61).
Jezusi është shembëllesa e Perëndisë së padukshëm... Përmes Jezusit u krijuan të gjitha
gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhé, gjërat që duken dhe ato që nuk duken:
frone, zotërime, principata dhe pushtete; të gjitha gjërat janë krijuar me anë të Tij dhe në
lidhje me Të. Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në Të. . . Ai është
i parëlinduri nga të vdekurit, përderisa të ketë parësinë në çdo gjë, sepse Atit Perëndi i
pëlqeu që në Të të banojë e gjithë plotësia, dhe, duke bërë paqen me anë të gjakut të
kryqit të Tij, duke fituar pas, me anë të Tij, të gjitha gjërat. (62)
Mahatma Gandhi e përshkroi këtë flijim kur ai tha se Jezusi, “ një njeri që qe plotësisht i
pafajshëm e ofroi veten si një flijim për të mirën e të tjerëve përfshirë këtu dhe armiqtë e Tij,
duke u bërë shpengim për botën. Ky qe një akt i përsosur.” (63)
Si shkencëtar i ri unë pata vështirësi në të pranuarit e kësaj të vërtete. Dikush më
ndihmoi shumë duke më treguar për një fshat të vogël që kishte vetëm një gjykatës. Ky gjykatës
kishte një djalë adoleshent që u arrestua sepse kishte thyer rregullat e qarkullimit rrugor. Kur
djali u soll përpara gjykatësit, lindi një dilemë për gjykatësin. Duke dashur që të ishte një
gjykatës i drejtë, kur dëgjoi se ç’kishte ndodhur, ai e dinte se duhet ta shpallte djalin e tij fajtor.
Por, duke qenë një atë i dhembshur, ai e dinte gjithashtu se djali i tij nuk e kishte burimin e
nevojshëm financiar për të paguar ndëshkimin që duhej të zbatohej. Si e zgjidhi dilemën? Pasi e
shpalli djalin e tij fajtor dhe pasi caktoi gjobën, gjykatësi hoqi rrobën e tij të gjykatësit, qëndroi
përpara bankës dhe pagoi gjobën e të birit. Kjo qartësoi për mua atë që Perëndia bëri kur Ai
erdhi në formën e Jezusit për të paguar ndëshkimin për ne, në mënyrë që ne të hyjmë në shoqëri
me Perëndinë.
Prandaj, Jezusi na ka thënë: “ Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati
përveçse nëpërmjet Meje.” (64) Perëndia na ka thënë: “Nuk ka asnjë tjetër nën qiell që u është
dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi” (65) Përmes vdekjes dhe ringjalljes
së Jezusit, Perëndia është në gjendje të na falë dhe të na shohë si të shenjtë. Vdekja dhe ringjallja
e Jezusit është e vetmja siguri që i është dhënë njeriut në mënyrë që të na falen mëkatet dhe të
kemi këtë shoqëri intime me Perëndinë. Perëndia na ka thënë:
Dhe ju vetë, që dikur ishit të huaj dhe armiq në mendje me veprat tuaja të këqija, tani ju
paqtoi në trupin e mishit të Tij, me anë të vdekjes, që t’ju nxjerrë juve përpara vetes së Tij
shenjtorë, faqebardhë dhe të pafajshëm. (66)
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Perëndia e bëri Jezusin të jetë mëkat për ne, Ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi
drejtësia e Perëndisë në Të . (67)
Hammarskjoldi e përshkroi kështu: “ Falja është përgjigjja e ëndrrës së një fëmije për një
mrekulli përmes së cilës ajo që është thyer të bëhet një sërish, ajo që është ndotur të bëhet e
pastër sërish.” (68) Vdekja e Jezusit përmbushi faljen për ne.
Më lejoni të jem i qartë. Ajo që po ju them nuk është religjon. Është personi i Jezusit. Si
vetë Perëndia, Jezusi na takon të gjithëve, dhe jo vetëm disa racave, kulturave apo religjoneve
të botës. Unë besoj se kjo është ajo që Mahatma Gandhi donte të thoshte:
Për shkak se jeta e Jezusit ka rëndësinë dhe të jashtëzakonshmen për të cilën kam
aluduar, unë besoj se Ai i përket jo vetëm kristianizmit , por mbarë botës; të gjitha
racave dhe njerëzve, nuk ka rëndësi se nën cilin flamur apo emër apo doktrinë ato mund
të funksionojnë, të ushtrojnë besimin apo të adhurojnë Perëndinë e trashëguar nga
paraardhësit . (69)
Pendesa dhe falja që e lejojnë Perëndinë t’i kthejë individët në blloqe ndërtuese për
transformimet efektive në ekonomi dhe që lëshojnë dorën e Tij të bekimeve , janë të qendërzuara
në personin e Jezusit. Le të mos largohemi sot prej këtej me mendimin se mund të ekzistojë
ndonjë një rrugë tjetër përveç përqafimit të Jezusit dhe vetëm të Tij.
Në procesin e të ardhurit tek Perëndia dhe të qenit i ndryshuar prej Tij, ka një përfitim të
madh personal për individët. Jezusi i shpjegoi një udhëheqësi që erdhi tek Ai:
Në të vërtetë, në të vërtetë po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë
mbretërinë e Perëndisë...Po të them se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga Fryma, nuk
mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Ç’ka lindur nga mishi është mish por ç’ka
lindur nga Fryma është frymë. Mos u mrekullo që të thashë : Duhet të lindni përsëri.
(70)
Perëndia na krijoi me dy natyra --- natyrën fizike dhe natyrën frymore. Natyra jonë fizike është
ajo të cilën e njohim më tepër. Bëhet e gjallë në një pikë të caktuar në kohë, të cilës i referohemi
si “lindje”. Megjithëkëtë natyra jonë frymore është po aq e rëndësishme sa natyra jonë fizike. Në
mënyrë që të jemi plotësisht të gjallë siç qe qëllimi i krijimit tonë nga Perëndia, natyra jonë
frymore duhet të bëhet gjithashtu e gjallë. Përmes ngjalljes së natyrës sonë frymore Perëndia
mund të na ndryshojë dhe të na udhëheqë. Natyra jonë frymore bëhet e gjallë vetëm kur vijmë
tek Perëndia, duke i kërkuar Atij të na falë mëkatet përmes flijimit që Jezusi bëri, dhe të na bëjë
ne të gjallë frymërisht.
Jezusi na fton me këto fjalë: “ Ja! Unë qëndroj të dera dhe trokas; nëse dikush dëgjon
zërin Tim dhe do të hapë derën, Unë do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me
Mua.”(71) Jezusi na fton ne të gjithë ta lejojmë Atë në jetët tona. Kur i përgjigjemi, Ai na fal
dhe Fryma e Perëndisë vjen të banojë brenda nesh. Ai e ka transformuar jetën time. Unë jam i
bindur se Ai mund ta transformojë jetën tuaj. Nëse e bëjmë këtë një nga një, do të krijohet një
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shoqëri që ka shpresë dhe vlera për të mbeshtetur transformimin ekonomik. Kjo do të sjellë
dorën e bekimeve të Perëndisë në botën tonë.
Disa prej jush mund të vijnë nga shoqëritë ku njohja e Perëndisë ka qenë ndaluar. Ju
mund të bashkoheni me mua duke u penduar me besim. Mos shihni botën perëndimore për
udhëheqje në këtë proces. Shoqëria perëndimore ka humbur rrugën e themelit që e bëri atë të
fortë dhe të begatë. Këto vende kryesojnë jo vetëm pasojat natyrale të mohimit të ligjit të
Perëndisë , por gjithashtu pasojat e mbinatyrshme --- gjykimit të Perëndisë. Billy Graham tha: “
Nëse Perëndia nuk sjell gjykimin mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ai duhet t’i kërkojë falje
Sodomës dhe Gomorrës.” (72) Unë jua sjell këtë ide si miku juaj sepse nuk dua që ju të përjetoni
dhimbjen që unë besoj se po vjen në vendin tim.
Më lejoni t’ju inkurajoj të përqafoni Kryearkitektin e botës sonë e të jetës suaj. Unë të
inkurajoj ty ta ftosh Jezusin në jetën tënde duke iu lutur Perëndisë :
Perëndi i Shenjtë, të lutem më fal mua që kam mëkatuar kundër Teje. Të faleminderit që
më ke dashur kaq shumë saqë erdhe në këtë tokë si Jezus dhe vdiqe në vendin tim, në
mënyrë që unë të kem një jetë të vërtetë me Ty. Unë të kërkoj Ty të vish në jetën time dhe
të më japësh një miqësi përgjithmonë të pathyeshme me Ty. Unë të kërkoj Ty të më
ndryshosh mua dhe së bashku me mua, botën. Faleminderit! Amen!
Le të mos e humbim këtë mundësi për të sjellë mirëqenie në njerëzit e botës sonë. Unë ju
nxis të bashkoheni me mua në të përqafuarit e Jezusit duke e përulur veten përpara Perëndisë së
Gjithëpushtetshëm, kështu që ne si komunitet individual dhe global, të mund të përjetojmë
bekimet e shumta që Ai ka për ne.
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PËRMIRËSIMI I CIËSISË SË JETËS PËR POPULLIN
TONË

1 tetor 1993
Një nga nevojat më urgjente që has shoqëria sot është përmirësimi i cilësisë së jetës për
njerëzit tanë. Me njohjen e mrekullisë së madhe se si jetojnë njerëzit në shoqëritë e tjera dhe me
shtytjen globale drejt një demokracie më të madhe, është mëse e natyrshme që të plotësojmë
nevojën e përmirësimit të cilësisë së jetës për popullin tonë. Vetë prosesi elektoral kërkon
kënaqjen e popullsisë. Nevoja për t’u fokusuar në cilësinë e jetës rrjedh nga strategjia e
papërsosur për zhvillim e këtyre tre dhjetëvjçarëve të kaluar. Strategjia jonë ka qenë ngritja e
nivelit të ekonomisë kombëtare, duke supozuar se do të këtë një burim të vogël, por gradual për
individët. Dështimi ynë ka qenë i dukshëm për këdo. Madje edhe në vendet ku prodhimi
kombëtar për frymë (GDP-ja) është rritur, në segmentin më të varfër të shoqërisë, të ardhurat për
kokë janë zvogëluar, dhe, së bashku me to, ka rënë edhe cilësia e jetës. Për më tepër, aty ku ka
pasur rritje të të ardhurave për kokë, ka shpesh një lidhje të heshtur me kënaqësinë personale,
d.m.th., me cilësinë e jetesës. Si shembull të thjeshtë le të marrim vendet me indeksin më të lartë
të zhvillimit ---(Kjo është një përpjekje e Kombeve të Bashkuara për të matur cilësinë e jetesës)-- ato kanë numrin më të lartë të vetëvrasjeve në botë (1). Përse? Prosperiteti ekonomik, arsimimi
dhe kujdesi shëndetësor nuk barazpeshohen me cilësinë e jetës. Atëherë cila është cilësia e jetës
që dëshiron njerëzimi?
Së fundi, qëllimet tona për zhvillimin e njerëzve tanë duhet të qendërzohen rreth cilësisë
së jetës. Ajo që dua të them është se i vetmi zhvillim efektiv fokusohet mbi individët dhe
përhapet më pas në shoqëri. Propozimi im përfshin të ndryshuarit e vetë individëve si hap të
parë dhe më pas, të lejuarit e individit të ndryshuar të përmirësojë shoqërinë.
Dua të fokusohem në dy qëllime : cilësia e jetës; dhe ajo që do t’ju tregoj lidhet
ngushtësisht me të --- duke zëvendësuar egocentrizmin njerëzor me shqetësimin për të tjerët. Unë
do t’ju tregoj se ka një ndryshim që mund të arrijë t’i përmbushë të dyja këto objektiva. Ajo që
po ju propozoj është përmasa frymore. Duke vepruar kështu, unë kam dy perspektiva : Së pari ka
një Perëndi për të gjithë njerëzimin; dhe së dyti , Jezusi nuk i përket vetëm për një religjoni apo
rajoni të caktuar të botës, por tërë botës.
Unë jam i bindur se aftësia jonë për të kënaqur njerëzit varet nga përcaktimi ynë mbi
cilësinë e jetës. Unë jam i bindur se cilësia e jetës që duhet të kërkojmë për çdo person dhe që
duhet të jetë qëllimi për zhvillimin efektiv, është cilësia e jetës të cilës Jezusi iu referua kur tha:
“Unë kam ardhur që ata ta kenë jetën, dhe ta kenë atë me bollëk.” (2) Unë jam i bindur se Jezusi
foli për cilësinë e jetës që është aspiratë e çdo individi. Ne duhet ta njohim dhe të kuptojmë se
cilësia e jetës është kaq e rëndësishme për Perëndinë saqë Ai erdhi në këtë botë në trajtë
njerëzore për të na e sjellë atë .
Kur Jezusi tha “ Unë erdha që ata ta kenë jetën , dhe ta kenë atë më bollëk” (3), thënia e
Tij e qartë është se ka një ndryshim mes ekzistencës dhe jetës --- mes të mbijetuarit dhe jetës.
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Diku tjetër, Perëndia iu referua “mënyrës së kotë të të jetuarit të trashëguar nga etërit”. Ai na
thotë se ajo që marrim, sapo vëmë këmbë në këtë botë është zakonisht zbrazëti. Është ekzistenca
më boshe. Kjo mënyrë boshe jete nuk do të kënaqë as mbretërit dhe as fshatarët. Nuk është kjo
ajo që Perëndia ka si qëllim për ne. Në një rast, Jezusi tha: “ Ju nuk e keni jetën në veten tuaj”
(4). Ne vetë nuk e kemi jetën të cilën Perëndia dëshiron që ne ta kemi. Dhe kjo, nuk ka asnjë
lidhje me të ardhurat, me arsimimin apo me kujdesin shëndetësor.
Jezusi përdori fjalën greke për të përcaktuar jetën “ zoe” ( lexohet zoi). “Zoe” do të thotë
më shumë se jetë fizike. Do të thotë të jesh i gjallë jo vetëm fizikisht, por, veçanërisht,
frymërisht. Do të thotë jeta në plotësinë e saj më të mundshme. Për më tepër, kjo “zoe” nuk
ndërpritet nga vdekja e trupit. Prandaj, “zoe” është e përjetshme në kohë.
Kësisoj, kur Jezusi tha “ ju nuk keni jetën në veten tuaj”, Ai donte të thoshte se ne vetë
nuk kemi “zoe”-në --- ne nuk kemi jetën që Perëndia kishte si qëllim për ne.
Jezusi hodhi më shumë dritë mbi këtë “zoe” kur Ai i tha një udhëheqësi:
Në të vërtetë, në të vërtetë po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë
mbretërinë e Perëndisë. . . Po të them të vërtetën se kush nuk ka lindur nga uji dhe
Fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Ç’ka lindur nga mishi është mish;
por çka lindur nga Fryma është frymë. Mos u mrekullo që të thashë : “Duhet të lindni
përsëri.” (5)
Jezusi po na tregon se ne kemi dy natyra --- natyrën tonë fizike dhe natyrën tonë frymore. Secila
prej tyre duhet të bëhet e gjallë. Ne e morëm jetën tonë fizike nga prindërit tanë në atë që quhet
“lindje”. Jeta fizike çon në ngritjen e jetës fizike. Ndërsa jeta frymore çon në ngritjen e jetës
frymore. Megjithëkëtë, vetëm Fryma e Perëndisë mund të na japë jetë frymore --- ta bëjë të gjallë
frymën tonë. Ne fitojmë “zoe” kur natyra jonë frymore bëhet e gjallë përmes një procesi të dytë
lindjeje, dhe Perëndia e realizon këtë në ne. Kjo mund të ndodhë vetëm nëse shkojmë tek
Perendia dhe i kërkojmë Atij ta bëjë të gjallë frymën tonë.
Personi me natyrën e tij fizike të gjallë, por jo me natyrën frymore të gjallë, nuk është
plotësisht i gjallë. Ai vetëm ekziston. Ai ka rrugën boshe të jetës. Madje, ai po humb qëllimin e
plotë për të cilin Perëndia e krijoi.
Ka anë të tjera të “zoe”-së që i shtohen cilësisë së jetës. Njëra nga këto është siguria e
jetës së përjetshme. Jezusi tha: “Ai që dëgjon fjalën Time dhe beson në Atë që më ka dërguar,
ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë.” (6) Vlera e
njohjes se dikush ka një miqësi me Perëndinë që nuk thyhet kurrë, madje edhe nga vdekja, nuk
mund të nënvlerësohet. Ky individ mund të merret me jetën e përditshme nën një perspektivë të
përjetshme.
Për më tepër, individi që është frymërisht i gjallë e ka Perëndinë të gjallë brenda tij.
Jezusi e qartësoi këtë kështu:
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Kush ka urdhërimet e Mia dhe i zbaton, është Ai që më do; dhe kush më do Mua, Ati Im
do ta dojë; dhe Unë do ta dua dhe do t’i rrëfehem atij .... dhe Ne do të vijmë tek ai dhe do
ta bëjmë banesën tek ai. (7)
Po, personi me “zoe”-në e ka Perëndinë brenda tij! Atëherë, a ka ndonjë gjë për t’u çuditur se
përse “zoe”-ja është kaq e rëndësishme për atë që e ka ?!
Ka disa përfitime të drejtëpërdrejta nga prania e Perëndisë brenda jetës së një personi me
“zoe”. Perëndia na ka treguar: “Fryti i Frymës është : dashuria, gëzimi, paqja, durimi,
mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli.” (8) Personi që është i gjallë frymërisht
ka dashuri. Ai zotëron aftësinë për të dashur veten dhe të tjerët me dashurinë e Perëndisë, më
tepër sesa me natyrën tonë egoiste. Kjo do të thotë të kujdesesh për të tjerët, për interesin më të
mirë që ata kanë në mendje.
Personi i gjallë frymërisht ka gëzim. Unë jam i bindur se ky është i vetmi gëzim apo
lumturi e vërtetë. Çdo gjë tjetër është hije e gëzimit dhe e lumturisë që shoqëron “zoe”-në.
Personi që është frymërisht i gjallë ka paqe. Paqja që ai ka është një kënaqësi e të diturit
se Perëndia ka çdo gjë që lidhet me jetën e tij, nën kontroll. Individi me jetë frymore është i
lumtur, një kënaqësi që nuk varet nga rrethanat e jashtme. Megjithëkëtë, kënaqësia e tij nuk është
në sensin e opiumit siç e keqkuptoi Marksi. Kënaqësia e tij bazohet në njohurinë e tij për
karakterin e Perëndisë që është i dashur dhe i plotëfuqishëm. Për shembull, Perëndia na ka thënë
: “Ne e dimë se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndinë.” (9)
Gjëja më e vyer që kam marrë ndonjëherë është “zoe”-ja për të cilën ju kam folur deri
tani. Unë i jetova dy dekadat e para të jetës sime pa “zoe”-në. Kur unë përballëvendos cilësinë e
jetës sime gjatë viteve pa “zoe”-në dhe me atë që kam tani në këto tre dekada të tjera të jetës
sime me “zoe”-në, nuk gjej asnjë mundësi për t’i krahasuar. Unë nuk do ta shisja cilësinë e jetës
që kam me “zoe”-në për asnjë gjë.
Për më tepër, ndërsa individi me jetë frymore ecën me Perëndinë dhe kupton qëllimet e
Tij , bindjet e tij për atë që duhet bërë janë të forta dhe ai punon në mënyrë energjike për të
përmirësuar botën që e rrethon. Ai është gjithashtu i kënaqur sepse ka fuqinë e Perëndisë së
Gjithëfuqishëm në dispozicion të tij për ta ndryshuar këtë botë. Perëndia e frymëzoi apostullin
Pal të thotë : “ Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon.” (10) Jezusi u tha
pasuesve të Tij dhe na thotë edhe ne sot: “ Në qoftë se qëndroni në Mua dhe fjalët e Mia
qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t’ju bëhet.” (11) Ky burim i pabesueshëm
shoqëron “zoe”-në.
Kënaqësia është një nga rrugët kyçe në të cilat dhënia e “zoe”-së tek një individ, si hap i
parë i zhvillimit, shton efektshmërinë radikale të zhvillimit me cilësinë e jetës si objektiv të saj.
Ai që e ka këtë jetë siguron një masë kënaqësie. Ai që nuk e ka këtë jetë është një individ i
penguar. Unë jam i bindur se zhvillimi që injoron këtë të vërtetë do të bjerë. Aleksandër
Solzhenicin e kuptoi këtë të vërtetë kur tha: “Ne kemi vendosur më shumë se ç’duhet shpresë në
reformat politike dhe sociale, vetëm për të gjetur se ne jemi të privuar nga gjëja më e vyer që
zotërojmë: jeta jonë frymore” (12) --- “zoe”-ja jonë.
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Duke e parë këtë çështje nga një pikëvështrim pragmatik strikt, nëse do të ishe në gjendje
t’i siguroje një personi arsimimin, kujdesin shëndetësor, ushqimin, ujin e pastër dhe një sasi
begatie ekonomike, por jo me “zoe”-në, ai nuk do të ishte i kënaqur, dhe kjo pakënaqësi do ta
bënte atë të prishte shumë të mira të krijuara nga shoqëria e tij. Nga ana tjetër , nëse ai ka
“zoe”-në, madje edhe përpara se shoqëria t’i sigurojë të mira materiale, shëndet dhe arsimim, ai
do të jetë i kënaqur dhe ai do të punojë për përmirësimin dhe do të bashkëpunojë me të tërë
forcat e shoqërisë së tij për të sjellë këto përmirësime. Le ta shohim qartë dhe hapur realitetin.
Ne nuk kemi marrë aq sa prisnim nga fuqitë tona zhvilluese. Dhe unë jam i bindur se kjo ka
ndodhur sepse kemi injoruar atë që zemra njerëzore kërkon më shumë --- “zoe”-në.
Interesante është që cilësia e jetës shpie në një jetë më të mirë materiale në këtë tokë.
Prandaj, cilësia e jetës luan një rol të dyanshëm në zhvillimin efektiv: 1) cilësia e jetës është
qëllimi më i rëndësishëm në zhvillim; 2) cilësia e jetës është lehtësuesi më i rëndësishëm i
zhvillimit. Teza ime është që rëndësia e cilësisë së jetës në zhvillim është më e madhe se sa
rëndësia e zhvillimit të cilësisë së jetës.
Disa prej jush mund të pyesin: “Po për ndarjen e kishës nga shteti?” Çështja e vërtetë
nuk është ndarja e kishës nga shteti, por përpjekja për të ndarë njerëzit nga Perëndia , që e ka
fatin e tyre në duart e Tij. Dëmi më i madh që qeveria mund të sjellë është t’i bëjë njerëzit të
varen nga vetja e tyre dhe jo nga Perëndia. Një pjesë e problemit lidhet me mungesën e të
kuptuarit të rolit të qeverisë në shoqëri. Përgjegjësia e qeverisë nuk është zhvillimi , por është të
siguruarit e infrastrukturës, në sensin më të gjerë, ku zhvillimi të zerë vend dhe ku çdo person të
arrijë potencialin e tij të plotë. Qeveria, veçanërisht udhëheqja, duhet të jenë të kujdesshëm që të
mos kërkojnë statusin “e shpëtimit” mes njerëzve, duke i privuar ata nga ajo që ata mund të bëjnë
për veten e tyre. Zhvillimi i suksesshëm varet jo aq shumë nga ajo që qeveria mund të bëjë për
një person, por nga ajo që shoqëria mund të bëjë për ta ndihmuar këtë person të arrijë atë që ai do
për veten.
Prandaj personi me “zoe”-në është i kënaqur në atë mënyrë që individi jo besimtar nuk
mund të jetë dhe është një person që përfshihet në drejtimin aktiv për ndërtimin e shoqërisë së tij.
Ekziston edhe një rrugë e dytë që kur u jep individëve “zoe” lehtëson zhvillimin e
shoqërisë që të çon në cilësinë e jetës ---individët e ndryshuar. Dag Hammarskjold e diagnostikoi
saktë nevojën për individë të ndryshuar për të ndërtuar botën që ne dëshirojmë, kur tha: “ Unë
nuk shoh asnjë shpresë për paqe të përhershme në botë. Ne jemi përpjekur shumë dhe kemi
dështuar mjerueshëm. Derisa të mos këtë një zgjim frymor në shkallë botërore, qytetërimi është
i shkatërruar.” (13) Ai konkludoi se njeriu është egoist, që kujdeset kryesisht për veten në dëm të
komunitetit ku jeton. Hammarskjoldi arriti në përfundimin se ndryshimi që nevojitet në njeriun
duhet të këtë si rrënjë të tij një ndryshim frymor , dhe se kjo duhet të shpërndahet një nga një në
shoqërinë tonë.
Cili është ndryshimi për të cilin Hammarskjoldi foli? Unë jam i bindur se i vetmi veprues
që mund të ndryshojë natyrën njerëzore është Jezusi. Perëndia e përmblodhi këtë ndryshim kur
na tha: “ Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra kanë
shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të reja!” (14) Një rezultat i dytë i “zoe”-së është se Perëndia
mund të na ndryshojë së brendshmi.
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Për të ilustruar këtë dua të hedh dritë mbi dy familje amerikane të shek. XVIII . Max
Jukes qe një ateist që u martua më një grua të paperëndishme. Nga 650 pasardhësit e tyre, 310
vdiqën nga varfëria; 150 u bënë kriminelë --- 7 prej tyre vrasës; 100 qenë alkoolistë të njohur;
dhe mëse gjysma e grave qenë prostituta . Pasardhësit e Max Jukes i kushtuan Shteteve të
Bashkuara të Amerikës më shumë se 1.25 milionë $ të shek. të XIX.
Jonathan Edwards qe një bashkëkohës i Max Jukes. Ai ishte një pasues i përkushtuar i
Jezus Krishtit, që i jepte Perëndisë vendin e parë në jetën e tij dhe u martua me një vajze të re që
e donte Perëndinë. Nga 1394 pasardhësit e tij që u shqyrtuan , 295 mbaruan universitetin, nga të
cilët 13 u bënë rektorë të universiteteve; 65 u bënë profesorë; 30 gjykatës; 100 avokatë --- njëri
perj tyre qe dekani i një shkolle juridike shumë të njohur; 56 praktikuan fizikën --- njëri prej tyre
qe rektori i një shkolle mjekësore; 75 u bënë ushtarakë në ushtri; 100 qenë predikues të njohur.
80 të tjerë drejtonin disa zyra shteterore, tre nga të cilët qenë kryetarët e bashkive të tri qyteteve
të mëdha; tre u zgjodhën senatorë të Senatit Amerikan; tre si qeveritarë shtetërore; dhe të tjerët u
dërguan si ambasadorë. Njëri qe kontrolluesi i Thesarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
dhe një tjetër qe zëvendës president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Asnjëri prej pasardhësve të Jonathan Edwards-it nuk i kushtoi shtetit amerikan asnjë
qindarkë.(15) Cili qe ndryshimi? Unë ju them se ishte personi i Jezus Krishtit. Është Jezusi për
të cilin Perëndia tha : “Nëse dikush është në Jezusin, ai është një krijesë e re” (16) Unë nuk
mund të jem i sigurtë se cili prej pasardhësve të Z. dhe Znj. Edwards, nga këta 1394 pasardhës,
ushtruan të njëjtin besim sikurse ata. Megjithatë, duket qartë se shumë e bënë, dhe si rrjedhim,
dora e bekimit të Perëndisë ishte mbi këtë familje.
Ajo që unë e quaj një jetë të ndryshuar është më e saktë të thuhet një jetë e këmbyer --me Jezusin që jeton tani për mua dhe ju. Apostulli Pal e përshkroi jetën e këmbyer kur ai tha:
Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua; dhe
ajo jetë që unë jetoj në mish, e jetoj në besimin e Birit të Perëndisë, që më deshi dhe dha
veten për mua. (17)
Ndërsa e lejojmë Jezusin t’i vdesë motevet tona egoiste, Ai është në gjendje ta jetojë jetën e Tij
përmes nesh. Ndryshimi në jetën time duket kur unë e lejoj Jezusin të jetojë për mua. Më lini
t’ju tregoj se Perëndia ushtron të njëjtën lloj fuqie në shek. XX, të nevojshme për të ndryshuar
jetët dhe shoqëritë. Shtatë vjet më parë, Elaine u diagnostikua se kishte një tumor në mitër në një
shkallë te zhvilluar. Ky lloj kanceri në një shkallë të zhvilluar është shumë i vështirë të kurohet
efektivisht. Për më tepër, kanceri qe përhapur në pjesë të tjera të sistemit të saj riprodhues. A do
të ishte ky fundi i jetës për gruan time të dashur? Ne nuk e besuam se kjo ishte ajo që Jezusi
kishte për të. Dy ditë më pas, ajo shkoi në spital për analiza të tjera. Ndërsa po priste në
dhimbje të mëdha në dhomën e ekzaminimit për analizat, Jezusi iu shfaq asaj personalisht. Kjo
ishte një mrekulli. Ai i tha asaj: “ Ti do të bëhesh më mirë. Ti do të bëhesh më mirë.” Ajo
mendoi se kjo do të thoshte se nuk do të vdiste nga kanceri, por do t’i duhej të bënte një kurë
intensive. Pastaj Jezusi u zhduk. Disa minuta më pas, mjeku teknik filloi testin dhe e ekzaminoi
trupin e saj për një orë, duke kërkuar tumorin, por nuk e gjeti dot! Mjekët morën dhe mbollën
qeliza, por nuk gjetën asnjë shenjë kanceri. Simptomat që qenë të pranishme për mëse një vit u
zhdukën menjëherë dhe nuk u dukën më. Perëndia bëri një mrekulli! Unë jam i bindur se dora e
mbinatyrshme e Perëndisë mund të ndryshojë jetë dhe të përmbushi planin e Tij.
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Le te shohim jetët e dy personave që mund të konsiderohen si te pavlefshëm në shoqëri.
Një kriminel nga Kolumbia, u dënua me 30 vjet burg në një vend të huaj që ka shkallën më të
lartë të vrasjeve në Amerikën Latine. Vendimi do të thoshte fundi për jetën e tij. Megjithëkëtë
në burg jeta e tij u ndryshua nga një njohje personale me Jezus Krishtin. Jezusi e ndryshoi jetën
e tij. Kjo ndryshoi lidhjet e tij me të burgosurit e tjerë dhe me ushtarakët e burgut. Në mënyrë të
mbinatyrshme, për shkak të ndryshimeve në jetën e tij, u mor vendimi që të lirohej nga burgu.
Një invidid i dytë ishte një student, prindërit e të cilit qenë njëri nga Venezuela dhe tjetri
nga Anglia. Ai studionte në Angli, por mund të përshkruhej më mirë si një njeri tërë kohën i
nervozuar . Ai qe aq rebel, saqë ishte fare pak i dobishëm në shoqëri apo në familjen e tij. Ai
përjetoi gjithashtu të njëjtin ndryshim të brendshëm nga Jezusi. Si rezultat, ai e ndjeu si barrë të
kthehej në Venezuelë për të ndihmuar në punët praktike atje.
Jashtë qytetit Kali, në Kolumbi, në rrëzë të kodrave të argjilta qenë fshatrat kaçake, të
cilët populloheshin nga njerëzit e fushës që i largoheshin vajtjes në luftën civile. Banorët e
fshatrave kaçake shkonin në qytete për të plaçkitur apo për të punuar për disa ditë. Pastaj ata do
të ktheheshin për të shpenzuar gjithçka që kishin fituar duke pirë alkool apo me forma të tjera
shpenzimesh të kota. Kushtet e jetës së tyre qenë shumë të këqija.
Studenti ndaloi në Kolumbi gjatë rrugës për në Venezuelë. Aty ai takoi ish-kriminelin.
Së bashku u vendosën në një nga fshatrat kaçake duke pasur si qëllim përmirësimin e jetës së tij,
ndonëse nuk kishin asnjë para. Ata u shpjeguan banorëve lidhjen personale që kishin me Jezus
Krishtin. Shumë njerëz e pranuan Jezusin dhe jeta e shumë njerëzve nisi të ndryshojë gradualisht.
Qëllimet e banorëve, që tanimë u bënë besimtarë , ndryshuan. Burrat u bënë të përgjegjshëm .
Ata punonin më rregullisht. Ata pushuan së shpenzuari paratë e tyre në alkool apo në gjëra të
tjera të panevojshme. Përkundrazi, ata blenin qumësht, ushqime, këpucë dhe veshmbathje për
familjet e tyre. Këta dy burra, së bashku me besimtarët e tjerë, ndërtuan një shkollë. Ata punuan
për përmirësimin e gjendjes shëndetësore në fshat. Ndryshimet në këtë fshat kaçak qenë kaq të
mëdha, saqë u tërhoq edhe vëmendja e medias. Një ndryshim dramatik shoqëror ndodhi pa
nevojën e parave.(18) Më lejoni ta përsëris: Ndryshimi dramatik shoqëror ndodhi pa nevojën e
parave!
Cili qe çelësi? Perëndia ndryshoi jetët e këtyre dy anëtarëve të padobishëm në shoqëri
dhe përmes tyre Ai transformoi jetët e të tjerëve përreth tyre. Këta individë së bashku
transformuan shoqërinë e tyre --- dhe, pa të holla. Jetët e tyre të ndryshuara çuan në përmirësimin
e jetës së atyre rreth tyre.
Prandaj, unë jam i bindur se ne nuk mund t’i realizojmë ëndërrat tona për njeriun vetëm
duke ndryshuar strukturat rreth tij. Unë jam i bindur se ne duhet të ndryshojmë në fillim individët
dhe pastaj t’i lejojmë ata të ndryshojnë shoqërinë.
Si përmbledhje, unë jam i bindur se sigurimi i njerëzve me “zoe”-në arrin dy qëllimet më
të rëndësishme të zhvillimit --- jep cilësinë e jetës dhe ndryshon natyrën tonë egoiste njerëzore
në mënyrë që ne të kujdesemi për punën dhe të mirën e komunitetit ku jetojmë, gjë që i shtohet
gjithashtu, cilësisë së jetës.
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Pyetja çelës është: si mundet një person të fitojë “zoe”-në dhe me të ta këtë jetën të
ndryshuar nga Jezusi? Në mënyrë që ta kuptojmë këtë, ne duhet të diagnostikojmë saktësisht
rrënjën e problemit mes Perëndisë dhe njeriut. Pengesa e shoqërisë sonë me Perëndinë jemi ne
vetë. Perëndia që sundon mbi kombet është i Shenjtë --- pa asnjë papërsosmëri morale. Ne nuk
jemi moralisht të përsosur. Papërsosmëria jonë morale --- pashenjtëria jonë --- na përjashton ne
nga prania e Perëndisë së Shenjtë. Le ta mendojmë kështu problemin. Të pranëvendosësh një
gur fushe me një diamant 200 karatësh, do të ishte e papërfytyrueshme. Ata janë të
pakrahasueshëm. Për më tepër, pashenjtëria jonë është e pakrahasueshme me shenjtërinë e
përsosur të Perëndisë. Problemi është i pakapërcyeshëm nga ana njerëzore. Ne vetë, jemi të
ndarë përjetësisht nga Ai që na krijoi dhe na do. Pasojat e përjetshme janë të rënda kur dikush e
kupton se është i ndarë nga Krijuesi në fund të jetës së tij, gjë që do të thotë të përfundosh në
ferr.
Si mund të kapërcehet ky bllok i krijuar nga pashenjtëria jonë? Ne kemi nevojë të gjejmë
një rrugë që të jemi të falur, në mënyrë që Perëndia të na afrojë tek Vetja. Ne vetë nuk mundemi
kurrësesi ta përmbushim këtë. Vetëm Perëndia i Gjithëpushtetshëm mund ta bëjë. Kjo është
pikërisht arsyeja e ardhjes së Jezusit në tokë që të vdesë në vend të ndëshkimit të mëkatit tonë.
Perëndia na ka thënë se Jezusi :
është shkëlqimi i lavdisë së Perëndisë dhe paraqitja e saktë e qënies së Tij, duke i
mbajtur të gjitha gjërat me fjalën e Tij të pushtetshme (19).
Jezusi është shembëllesa e Perëndisë së padukshëm. . . Përmes Jezusit u krijuan të gjitha
gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhé ,gjërat që duken
dhe ato që nuk duken:
frone, zotërime, principata dhe pushtete; të gjitha gjërat janë krijuar me anë të Tij dhe
në lidhje me Të. Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në Të. . . Ai
është i parëlinduri nga të vdekurit, përderisa të ketë parësinë në çdo gjë, sepse Atit
Perëndi i pëlqeu që në Të të banojë e gjithë plotësia, dhe, duke bërë paqen më anë të
gjakut të kryqit të Tij, duke fituar pas, me anë të Tij, të gjitha gjërat. (20)
Mahatma Gandi e përshkroi këtë flijim kur ai tha se Jezusi, “ një njeri që qe plotësisht i
pafajshëm e ofroi veten si një flijim për të mirën e të tjerëve përfshirë këtu dhe armiqtë e Tij
duke u bërë shpengim për botën. Ky qe një akt i përsosur.” (21)
Si shkencëtar i ri unë pata vështirësi në të pranuarit e kësaj të vërtete. Dikush më ndihmoi
shumë duke më treguar për një fshat të vogël që kishte vetëm një gjykatës. Ky gjykatës kishte një
djalë adoleshent që u arrestua sepse kishte thyer rregullat e qarkullimit rrugor. Kur djali u soll
përpara gjykatësit, lindi një dilemë për gjykatësin. Duke dashur që të ishte një gjykatës i drejtë,
kur dëgjoi se ç’kishte ndodhur, ai e dinte se duhet ta shpallte djalin e tij fajtor. Por duke qenë një
atë i dhembshur, ai e dinte se djali i tij nuk e kishte burimin e nevojshëm financiar për të paguar
ndëshkimin që duhej të zbatohej. Si e zgjidhi dilemën? Pasi e shpalli djalin e tij fajtor dhe pasi
caktoi gjobën, gjykatësi hoqi rrobën e tij të gjykatësit, qëndroi përpara bankës dhe pagoi gjobën e
të birit. Kjo qartësoi për mua atë që Perëndia bëri kur Ai erdhi në formën e Jezusit për të paguar
ndëshkimin për ne, në mënyrë që ne të hyjmë në shoqëri me Perëndinë.
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Prandaj, Jezusi na ka thënë: “ Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati
përveçse nëpërmjet Meje.” (22) Perëndia na ka thënë: “Nuk ka asnjë tjetër nën qiell që u është
dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi” (23) Përmes vdekjes dhe ringjalljes
së Jezusit, Perëndia është në gjendje të na falë dhe të na shohë si të shenjtë. Vdekja dhe ringjallja
e Jezusit është e vetmja siguri që i është dhënë njeriut në mënyrë që të na falen mëkatet dhe të
kemi këtë shoqëri intime me Perëndinë. Perëndia na ka thënë:
Dhe ju vetë, që dikur ishit të huaj dhe armiq në mendje me veprat tuaja të këqija, tani ju
paqtoi në trupin e mishit të Tij, me anë të vdekjes, që t’ju nxjerrë juve përpara vetes së Tij
shenjëtorë, faqebardhë dhe të pafajshëm. (24)
Perëndia e bëri Jezusin të jetë mëkat për ne , Ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi
drejtësia e Perëndisë në Të. (25)
Hammarskjoldi e përshkroi kështu: “ Falja është përgjigjja e ëndrrës së një fëmije për një
mrekulli përmes së cilës ajo që është thyer të bëhet një sërish, ajo që është ndotur të bëhet e
pastër sërish.” (26) Vdekja e Jezusit përmbushi faljen për ne.
Më lejoni të jem i qartë: Ajo që po ju them nuk është religjon. Është personi i Jezusit. Si
vetë Perëndia, Jezusi na takon të gjithëve, dhe nuk i përket vetëm disa racave, kulturave apo
religjoneve të botës. Unë besoj se kjo është ajo që Mahatma Gandi donte të thoshte:
Për shkak se jeta e Jezusit ka rëndësinë dhe të jashtëzakonshmen për të cilën kam
aluduar, unë besoj se Ai i përket jo vetëm kristianizmit , por mbarë botës; të gjitha
racave dhe njerëzve, nuk ka rëndësi se nën cilin flamur apo emër apo doktrinë ato mund
të funksionojnë, të ushtrojnë besimin apo të adhurojnë Perëndinë e trashëguar nga
paraardhësit . (27)
Pendesa dhe falja që e lejojnë Perëndinë t’i kthejë individët në ndërtimin e blloqeve për
shoqërinë demokratike ka si qendër personin e Jezusit. Këtë nuk duhet ta përjashtojmë nga të
menduarit e sotëm, që ne mund ta sigurojmë këtë vetëm përmes përqafimit të Jezusit, dhe vetëm
të Tij.
Natyra jonë frymore bëhet e gjallë vetëm ndërsa vijmë tek Perëndia, duke i kërkuar Atij
falje për mëkatet tona përmes flijimit që Jezusi u bë, dhe na bën ne të gjallë frymërisht. Ne duhet
të vijmë tek Perëndia, të marrim “zoe” dhe ta lejojmë Atë të na ndryshojë nga prania e Tij.
Ata me të cilët po ndaj këto ide përbëjnë një nga grupet më të motivuara në lidhje me
zhvillimin. Duhet të jemi ne ata që të bëhemi udhëheqës në zbatimin e këtyre ideve. Duhet të
jemi ne ata që duhet të dëgjojnë specifikisht fjalët e Jezusit : “Nëse dikush ka etje, le të vijë tek
Unë e të pijë. Ai që beson në Mua, siç ka thënë Shkrimi nga brendësia e Tij do të burojnë lumenj
uji të gjallë.” (28) Ne vijmë tek Jezusi dhe “pijmë” duke e lejuar jetën e Tij të përhapet përmes
nesh te të tjerët në shoqërinë tonë. Nëse këto parime për arritjen e cilësisë së jetës duam që të të
funksionojnë, ato duhet të fillojnë me ju dhe me mua së pari, dhe më pas të përhapen në
shoqëritë tona.
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Më lejo të të flas si mik. Shqetësimi im është i shprehur nga një ish-President i
Asamblesë së Përgjithshme :
Këto janë ditë të mëdha dhe ajo që po vendoset në to është absolutisht historike. Por të
gjitha këto që po ndodhin do të kalojnë dhe së bashku me to edhe vetë jeta. Atëherë, cila,
është jeta që nuk kalon; atëherë cila është jeta e përjetshme ? Kjo është pyetja e parë dhe
e fundit. Unë besoj që “ Kjo është jeta e përjetshme, të të njohim Ty, të vetmin Perëndi të
vërtetë dhe Jezus Krishtin që Ti ke dërguar” (Gjoni 17:3 ). . . . Besimi në Jezus Krishtin
është qëllimi i parë dhe i fundit në jetën tonë. Për mua nuk ka rëndësi se cili je apo çfarë
je; unë të bëj vetëm një pyetje : A beson në Jezus Krishtin ? (29)
Dr. Çarlz Malik ( Charles Malik ) nga Libani ishte nënshkrues i Kartës së Kombeve të
Bashkuara, hartuesi kryesor i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, dhe President i
Asamblesë së Përgjithshme të 13 -të, por e një rëndësie më të madhe për të qe se çdo person
duhet të përjetojë “zoe”-në që vjen nga Jezusi. Këtë gjë unë dëshiroj edhe për ju.
Jezusi na fton me këto fjalë : “Ja! Unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon
zërin Tim dhe e hap derën, Unë do të hyj tek ai .” (30) Jezusi na fton ne ta pranojmë Atë në jetët
tona. Ndërsa i përgjigjemi , Ai na i fal mëkatet dhe Fryma e Perëndisë vjen të jetojë në ne. Ai
e ka transformuar jetën time. Unë jam i bindur se Ai do të transformojë edhe jetën tuaj. Teksa e
bëjmë këtë në mënyrë indivuduale, do të transformojmë shoqëritë tona duke bërë që kushdo të
arrijë qëllimet e tij apo të saj, në potencialin më të plotë.
Më lejoni t’ju inkurajoj të përqafoni Kryearkitektin e botës sonë e të jetës suaj. Unë të
inkurajoj ty ta ftosh Jezusin në jetën Tënde duke iu lutur Perëndisë :
Perëndi i Shenjtë, të lutem më fal mua që kam mëkatuar kundër Teje. Të faleminderit që
më ke dashur kaq shumë saqë erdhe në këtë tokë si Jezus dhe vdiqe në vendin tim, në
mënyrë që unë të kem një jetë të vërtetë me Ty. Unë të kërkoj Ty të vish në jetën time dhe
të më japësh një miqësi përgjithmonë të pathyeshme me Ty . Unë të kërkoj Ty të më
ndryshosh mua dhe së bashku me mua, botën. Faleminderit. Amen.
Le të mos humbasim mundësinë për t’u sjellë cilësi jete njerëzve të botës sonë. Unë ju
nxis të bashkoheni me mua dhe të përqafoni Jezusin dhe ta përulni veten përpara Perëndisë së
Gjithëpushtetshëm, në mënyrë që individualisht dhe si bashkësi botërore, të përjetojmë bekimet
e plota që Ai ka për ne.
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Rritja Maksimale e Kontributit të Grave
në Shoqëri
3 prill 1997
Është e dukshme se asnjë shoqëri nuk mund të arrijë fuqinë maksimale përderisa çdo
individ të japë kontributin e tij/saj maksimal. Në të gjitha rajonet e botës ka vetëm një grup që
mund të shfaqë ndjenjat e pesimizmit --- dhe ky grup janë gratë. Gratë në të gjithë botën ndjejnë
se ato janë të dorës së dytë dhe se vetëm burrat mund të arrijnë potencialin e tyre maksimal. Ky
diskriminim qëkurse foshnja është në barkun e nënës, kështu një bebe femër shpesh konsiderohet
më pak e vlefshme edhe kur përfundon shtatëzanësia. Ky diskriminim vazhdon gjatë tërë jetës së
një gruaje.y diskriminim konfirmohet nga tradita, institucionet arsimore si edhe nga sistemi
ligjor,1 dhe është për të ardhur keq, madje në disa raste, edhe nga feja.2 Si rezultat, gratë shpesh
janë në disfavor në kushtet e arsimimit,3 mundësive për punë, si edhe ekonomikisht.
Shtojmë se ka raste të mjaftueshëm burrash, të cilët duan të vendosin gratë në skllavëri
seksuale. Këto marrin formën e përdhunimit,4, 5 të martesave brenda një fisi, të martesave të
pavullnetshme, 6 shitja e vajzave për qëllime prostitucioni, si forma të ndryshme të të skllavërisë
seksuale. 7, 8 Në kohëra lufte gratë përdhunohen lirisht. Në lidhje me këtë, në rastin më të mirë,
gratë shihen si plaçkë. Akoma më keq, gratë janë një mjet me të të cilave një grup burash,
diskreditojnë një grup tjetër. Të tëra këto, janë çnjerëzore ndaj grave.
Që ne duhet të miratojmë një Konventë mbi Zhdukjen e të Gjitha Formave të
Diskriminimit ndaj Grave, është një koment jo i këndshëm në botën tonë. Nëse ne mendojmë të
kemi shoqërira të shëndosha, ne duhet t’u japim grave dinjitetin që Perëndia ua ka dhënë, dhe t’i
ndihmojmë të heqin prngat që ato ndjejnë. Ne burrat vetë jemi pjesa e madhe e problemit. Jemi
ne si një grup që bëjmë gratë të ndjehen të dorës së dytë. Prandaj, ne burrat duhet të marrim
iniciativën të ndryshojmë mënyrëm me të cilën ne i shohim dhe i trajtojmë gratë. Janë disa
probleme me të cilat ne duhet të merremi.
Së pari, cila është pikëpamja e burrave për gratë? Gratë shihen nga burrat si qënie që
kanë diçka që dëshirojnë burrat - përgjithësisht dashurinë. Në të njëjtën kohë, burrat kanë frikë se
gratë nuk do t’ua japin vullnetarisht këtë dhuratë të çmueshme dhe prandaj ata, përpiqen të
privojnë gratë nga e drejta për të dhënë vullnetarisht këtë dhuratë --- apo ta refuzojnë atë. Ironija
e kësaj është dashuria, (dhembshuria) e grave që i shton jetës sonë, dhe megjithatë është dashuria
që ne keqpërdorojmë duke ngulmuar në mënyrën tonë. Akoma më tepër, ne burrat jemi përpjekur
shpesh të ndjekim mënyrën tonë me gratë duke i manipuluar, mashtruar dhe për të ardhur keq,
duke ushtruar edhe forcë fizike. Armiqësia e justifikueshme nga ana e grave ka çuar në një luftë
gjinije. Kjo luftë midis gjinish është vështirë që të shpërthejë në marrëdhëniet më të nxehta
mashkull-femër. Si rezultat i kësaj, që të dy palët, burrat dhe gratë kanë lëndime që kanë kaluar
nga njëri brez te tjetri.
Burrat verbojnë veten me faktin se gratë kanë shumë forca. Ne burrat nuk arrijmë të
shohim karakteriskikat e bukura që janë unike te gratë. Ne nuk arrijmë të dëgjojmë thirrjen e
zemërave të tyre. 9 Përkundrazi, ne jemi të shqetësuar për fitimin e luftës midis dy gjinive. Me
lejoni t’ju bëj dy pyetje: A mundet që gratë të arrijnë forcën e tyre të plotë në një botë të
dominuar nga mashkulli? JO! Kjo është e qartë. Megjithatë, merrni në konsideratë pyetjen e
dytë: A mundet që burrat të arrijnë forcën e tyre të plotë në një botë të dominuar nga mashkulli?
JO! Burrat që ngulmojnë të dominojnë mbi gratë, e prej kësaj duke i ndaluar ato të arrijnë forcën
e tyre të plotë, lëndojnë veten e tyre. Si rezultat, burrat jetojnë një jetë të zbrazët. Gratë
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përjetojnë një ekzistencë të dorës së dytë. --- Sa keq! Bu rrat jetojnë një jetë të zbrazët dhe gratë
përjetojnë një ekzistencë të dorës së dytë. A nuk është kjo verbëri?
Problemi i dytë është: Cila është pikëpamja e Perëndisë për gratë? Perëndia i krijoi gratë
që të jenë ndryshe nga burrat, me karakteristika që e bëjnë gruan unike dhe që pasurojnë të gjithë
jetën tonë --- burrat dhe gratë gjithashtu. Karakteristikat të cilat Ai krijoi te gratë, duke përfshirë
ato në kategorinë e përkujdesjes, dmth., dashuria dhe ndjeshmëria ndaj nevojave njerëzore, janë
forca të mrekullueshme kur kuptohen drejtë. Si rezultat, gratë zotërojnë një mënëuri që burrat
nuk e kanë.
Nëpërmjet marrëdhënieve të Jezusit me gratë ne mësojmë gjërat më të shumta rreth
pikëpamjes së Perëndisë. Veprimet e Tij kanë influencë të tillë sepse Ai është Perëndi i cili erdhi
në trajtën e njeriut. Kështu, nëpërmjet Jezusit, ne mund të shohim pikëpamjen e Perëndisë në
veprim. Ne nuk duhet të marrim me mend se si dëshiron Perëndia i gjithësisë të trajtohen gratë,
sepse ne e kemi parë Atë ta bëjë këtë. Jezusi u tha grave dinjitet dhe vlera. Ai i trajtoi gratë me
mirësjellje, duke marrë parasysh natyrën e tyre. Pikërisht Perëndia i gjithësisë nuk i nënvleftësoi
gratë. Ai nuk shfrytëzoi seksualitetin e tyre ashtu siç përpiqen burrat të bëjnë shpesh. Ai nuk
shfrytëzoi natyrën e përkujdesjes së tyre, ashtu siç përpiqen burrat të bëjnë vazhdimisht.
Ne përfitojmë shumë nga pikëpamja e Perëndisë për gratë përmes shfaqjes së Jezusit te
nxënësit e Tij mbas ringjalljes nga vdekja në jetë. Shumë herët atë mëngjes, Maria shkoi te varri
për devocion për Zotin e saj. Kur zbuloi se trupi i Tij nuk ndodhej në varr, ajo i tha Pjetrit dhe
Gjonit, të parit midis dishepujve. Ata shkuan te varri, studjuan situatën dhe u lrguan. Ishte
pikërisht koha kur ata u larguan kur Jezusi iu shfaq Merit.10 Jezusi refuzoi të zbulonte Veten te i
pari i dishepujve të Tij, por përkundrazi jo te kjo grua. Ky ishte një veprim i kujdesshëm dhe i
përllogaritur nga ana e Perëndisë së gjithësisë. Gratë për Atë, janë po aqë të rëndësishme sa edhe
burrat, por në disa raste, ai zgjedh gratë në vend të burrave. Dhe kjo pritet. Shpesh, kur Perëndia
dëshiron të zbulojë Veten te dikush, apo të zbulojë nje mesazh (lajm) për një grup njerëzish, Ai e
bën këtë nëpërmjet një gruaje. Ai përdor gratë si urë midis Vetes së Tij dhe njerëzimit po aqë
shpesh sa edhe burrat.
Perëndia në sovranitetin e Tij, shpërndan dhunti frymërore te ata që e përjetojnë Atë duke
i dhënë Atij jetën e tyre. Këto dhunti përfshijnë mundësinë e mbinatyrshme të cilat asnjë qënie
njerëzore nuk mund t’i ushtrojë i mbështetur në forcën e vet. Këto dhunti shpërndahen pavarisht
nga gjinia, por duke u bazuar vetëm te zemra e mirë e atij që merr dhe sovranitetit të Perëndisë.11
Në mbretërinë e Tij, gratë ngrihen shumë lart.
Perëndia i ka të dy karakteristikat - mashkull dhe femër. Si i tillë, asnjë individ, qoftë nga
njëra gjini, qoftë nga tjetra, nuk mund të kuptojnë plotësisht mendjen e zbuluar të Perëndisë. Ne
burrat kemi nevojë për pjesëmarrjen e grave për të kuptuar botën që krijoi Perëndia. Mënçuria
dhe gjykimi i grave duhet të përfshihet në çdo vendim. Kjo m’u bë e qartë disa vite më parë kur
administratori i UNDP organizoi një sesion mbrëmjeje në Dhomën e ECOSOC. Ai përzgjodhi 67 ekspertë për zhvillimin, ku secili do të fliste pesë minuta. Kur u ktheva në shtëpi atë mbëmje, i
thashë gruas sime Elaines se folësi më i mirë ishte një grua. Ajo kishte idetë më të mira dhe
ndjeshmërinë më të mirë ndaj problemeve të zhvillimit botëror. Dhe përse jo? Te kush ndërtoi
Perëndia një natyrë përkujdesi? Si rrjedhojë, unë jam i bindur se asnjë vendim që influencon te të
tjerët, nuk mund të merret vetëm nga meshkujt.
Përmes shërbëtorit të Tij perëndia na ka thënë:
Të gjithë ju jeni bij të Perëndisë me anë të besimit te Jezus Krishti, sepse të gjithë
ju që jeni pagëzuar në Krsihtin, Krishtin keni veshur, Nuk ka jud, as grek, nuk kas
skllav, nuk ka as mashkull as femër, sepse të gjithë jeni një në Jezus Krishtin. 12
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A do të thotë kjo se kur ne të gjithë jemi në Krisht që nuk ka ndryshime midis grave dhe
burrave? Falenderojmë Zotin, “Jo!” Kjo do të thotë se as njëri dhe as tjetri, me të gjitha ato
ndryshime të mrekullueshme, të jetë më i rëndësishëm se tjetri.
Problemi i tretë është: Cila është pikëpamja e Perëndisë për marrëdhënien midis burrave
dhe grave? Nga pikëpamja e Perëndisë, ka disa lloj marrëdhëniesh midis burrave dhe grave. Ajo
qendrorja është martesa. Perëndia e ka bërë të qartë se gjëndja e natyrshme për një grua apo për
nje burrë është jetë në marrëdhënie martesore. Pjesërisht, Perëndia e përshkruan kështu
marrëdhënien martesore: “Ata që Perëndia ka bashkuar, njeriu të mos i ndajë.” 13 Perëndia
përdorr këtu analogjinë e dy qeve që punojnë së bashku në një zgjedhë. Martesa është zgjedhë.
Gjëndja e natyrshme për një burrë dhe për një grua është të jenë së bashku në një zgjedhë.
Zgjedha përfshinë dy dhe vetëm dy njerëz, dhe kjo zgjedhë është e përherëshme. Një çift i
martuar konsiston në një burrë dhe një grua, të cilët që të dy janë në një zgjedhë për të gjithë
jetën.
Kur dy që mbrehen së bashku, cili është më i rëndësishëm? Asnjëri! Duke folur në
mënyrë relative, çfarë volumi pune mund të kryhet nga një çift qesh? Më shumë se shuma e
mundësive të tyre individuale. Vlera e tyre bazohet në atë se sa shumë mund të punojnë së
bashku, dhe jo në mënyrë individuale. Vlera e tyre si individë është në aftësinë e tyre për të
punuar së bashku në një zgjedhë. Kjo është gjithashtu e vërtetë për gruan dhe burrin të cilët janë
në një zgjedhë nëpërmjet martesës.
Kjo perspektivë prek qëllimer e mija kundrejt bashkëshortes sime. Nëse unë e shoh veten
në një zgjedhë bashkë me bashkëshorten time, unë do të bëj gjithëçka për ta ndihmuar që ajo të
bëhet e fortë sa të mundet. Unë do ta ndihmoj që ajo ta arrijë këtë. Unë do të bëj çdo gjë për ta
mbrojtur. Unë do ta inkurajoj. Unë do ta ndihmoj që ajo të kapërcejë dëmtimet nga pasojat e
shumta të vet-vlerësimit ditor nga një shoqëri që nuk i jep asaj nderin që ajo meriton, dhe që e ul
dhe e çnjerëzon.
Nëse martesa kuptohet drejtë, çdo marrëdhënie tjetër mashkull-femër del në sfond. Plani
që ka dhënë Perëndia është për çdo burrë të jetë në zgjedhë për tërë jetën me një grua, mundësia
e një marrëdhënieje seksuale me një grua tjetër përjashtohet. Prandaj në marrëdhëniet e mija e
me çdo grua tjetër, përveç bashkëshortes sime, unë duhet të jem i respektueshëm, duke i dhënë
asaj dinitettin që meriton si shoqe qënie njerëzore, pavarsisht nga gjinia e saj, por duke qënë i
ndjeshëm ndaj natyrës së saj si grua.
Në mënyrë të qartë, ekziston një mospërputhje midis pikëpamjes së Perëndisë për gratë
dhe asaj të burrave. Sa më e ulët të jetë pikëpamja e dikujt për Perëndinë, aqë më e ulët është
pikëpamja e një personi ndaj grave. Aty ku Jezusi nuk ka influencuar tamam nëshoqëri, gratë
shpesh janë pronë e burrave me të cilat mund të bëjnë çfarë t’u pëlqejë.14, 15, 16
Pyetja e rëndësishme është: Si mund ta ngrejmë gruan në nivelin epikëpamjes së
Perëndisë? Si mund të bëjmë pikëpamjen e burrave për gratë të njëjtë me pikëpamjen e
Perëndisë? Së pari, ne duhet t’i shohim gratë si ashtu siç i sheh Perëndia. Kjo do të thotë se ne
burrat duhet të kemi mendjen e Perëndisë. Perëndia, nëpërmjet apostullit Pal na ka mësuar:
Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në
mua; dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj me besimin e Birit të Perëndisë, që
më deshi dhe dha veten për mua.17
Ne burrat duhet të lejojmë Jezusin të jetojë jetën e Tij nëpërmjet nesh. Ne burrat nuk mund të
përballojmë të vazhdojmë të veprojmë me mënyrat tona egoiste. Ne burrat duhet të jemi në
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gjëndje të trajtojmë gratë ashtu si Perëndia i trajton ato. Ne kemi nevojë për mençuri dhe forcë -- mençuri për të ditur mënyrën e drejtë të trajtimit të grave, dhe forcën për ta bërë këtë
praktikisht.
Ne burrat kemi nevojë për forcën e Perëndisë në jetën tonë për të kapërcyer natyrën tonë egoiste
që lëndon gratë në jetën tonë. Kurdoherë që unë ndërveproj me një grua, unë duhet të pyes në
mënyrë të vazhdueshme: “Si do ta trajtonte Jezusi këtë zonjë nëse ai do të ndërvepëronte me të
në vendin tim?” Për shembull, në lidhje me bashkëshorten time, Perëndia më ka folur nëpërmjet
Fjalës së Tij:
Ju, burra, t’i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka
dhënë jetën e Vet për të që ta shenjtërojë ... Secili nga ju duhet të dojë gruan e vet,
ashtu sikurse do veten. 18.
Unë dëshiroj që ta dua gruan time në këtë mënyrë. Unë po i lutem Perëndisë që të më japë forcë
për të kapërcyer egoizmin tim dhe për të qënë në gjendje për ta bërë këtë. Unë kam nevojë që
Perëndia të më japë aftësinë që me të vërtetë të kujdesem për gratë me të cilat unë punoj, që
gjithnjë të interesohem për të mirën e tyre.
Një kadete femër e cila u largua nga një akademi ushtarake trainimi, mbas shumë muaj
trajtimi jonjerëzore nga meshkujt, tha: “Ata që nuk [nuk më trajtuan si të barabartë] duhet të
shikojnë për një kohë të gjatë si i shohin shoqet e tyre, gratë, nënat, motrat dhe bijat e tyre.” 19
Burra, le të dëgjojmë zemrat e grave në jetën tonë dhe të lejojmë Perëndinë të na ndryshojë në
burra që këto gra kanë nevojë!
Nëse ne burrat jemi të ndershëm me veten tonë për mënyrën se si i kemi trajtuar gratë në
jetën tonë, ne duhet të pendohemi. 20 Ne burrat kemi nevojë të kërkojmë të falur ndaj grave në
jetën tonë për mënyrën se si i kemi lënduar ato. Rreth një vit më parë, unë fillova të kuptojë
dhembjen që i kisha shkatuar Elaines gjatë 32 viteve të parë të jetës sone martesore si një egoist
duke ndjekur qëllimet e mija, duke nënvleftësuar shumë ëndërrat dhe aspiratat për jetën e saj.
Kuptimi i kësaj më shkaktoi agoni të madhe. Më bëri që të qaja. Më bëri që të kërkoj ndihmën e
Perëndisë për të më ndryshuar që të bëhem ortak në zgjedhë me Elainen që ka nevojë dhe e
meriton.
Për ato gra këtu që kanë kaluar përjetime të tilla për të cilat unë po flas: Ju kërkoj që të
pranoni faljen time në emër të burrave që ju kanë lënduar në jetën tuaj. Ju kërkoj të na falni për
mënyrën se si ne burrat ju kemi hequr dinjitettin. Ju kërkoj që të na falni ne burrave për trajtimin
tuaj në një mënyrë të tillë për të cilat ju nuk jeni mirënjohëse për të qënë grua. Ju kërkoj që të na
falni ne burrave për trajtimin në atë mënyrë saqë ju nuk e keni ndjerë- veten të çmuar dhe të
sigurtë në shoqëritë tona. Ju nuk meritoni atë çka ne burrat ju kemi bërë. Ne dëshirojmë që t’ju
ndihmojmë që të shëroheni nga dëmtimet që ju kemi shkaktuar. A do të na falni?
Me qëllim që gratë të jenë të lira për të arritur forcën e plotë për të cilën Perëndia i ka
krijuar, burrat nuk janë të vetmit të cilët mund t’i shohin gratë ashtu siç i sheh Perëndia. Gratë
duhet ta shohin veten ashtu siç i sheh ato Perëndia. Gratë kanë diçka më tepër se natyra
përkujdesëse. Megjithatë, le të marrim në konsideratë forcën e kësaj karakteristike. Një
komentues ndau këtë pikëpamje: “Dora që përkund djepin është dora që sundon botën.” 21 Një
nga njerëzit më me influencë në histori është Suzanna Wesley. Sipas mendimit tim, ajo ishte
personi më me përgjegjësi për parandalimin e Anglisë të përjetonte të njëtën gjakëderdhje si
fqinja e saj Franca në shekullin e XVIII. Ajo e bëri këtë duke mësuar dy djemtë e saj John dhe
Charles, që udhëhiqnin zgjimin frymëror që shërbeu si themel për reforma, shoqërore,
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ekonomike dhe poltike. 22 Ishte përkujdesi i saj për djemtë e saj që përdori për të ndryshuar
Anglinë.
Gratë duhet ta shohin natyrën e tyre kujdes ashtu siç¸ e sheh edhe Perëndia dhe jo si
shkak që burrat ti shkelin me këmbë. Derisa gratë të jenë të afta të pranojnë vetveten si krijesa të
veçanta të Perëndisë, që në të vërtetë janë, ato do të refuzojnë të pranojnë këtë aspekt te
mrekullueshëm të personalitetit të tyre.
Atëherë, që të jemi me të vërtetë të çliruar, ne kemi nevojë të shërohemi nga plagët e
shkaktuara nga lufta midis sekseve. Gratë kanë nevojë të shërohen nga plagët të shkaktuara nga
burra të dryshëm gjatë jetës së tyre. Shumë nga ne burrat duhet të shërohen emocionalisht nga
plagët e shkaktuara gjatë fëmijërisë ose martesa të dështuara. Të gjithë kemi nevojë të shërohemi
nga këto plagë që të jemi në gjëndje të krijojmë një marrëdhënie të shëndoshë.
Vetë gruaja ime shumë e dashur, Ileina, është keqtrajtuar në mënyrë kafshërore që kur
ishte 5 vjet nga një burrë që s'ishte shëruar kurrë nga plagët e shkaktuara gjatë luftës ndërmjet
sekseve. Ky abuzim ndaj gruas time ishte kaq i rëndë saqë ajo nuk ishte në gjëndje ta kujtonte
dhe përballonte deri vonë. Gjatë vitit të kaluar, unë kam parë Perëndinë të fillojë një proçes
shërimi të këtyre plagëve aq të thellë, sa asnjë qënie njerëzore nuk mund të arrijë. Perëndia, na ka
thënë: "Unë jam Perëndia që shëron".²³ Ky shërim nuk është vetëm shpirtëror dhe fizik , por edhe
emocional. Unë e kam parë Perëndinë të kryejë një mrekulli në jetën e Ileinës, duke filluar ti
heqë tronditjen nga ato kujtime të dhimbshme, duke bërë kështu të mundur për të të ndjehet më e
sigurtë në marrëdhëniet tona. Për shkak se është diçka personale, Ileina do t'jua shpjegojë vetë
hollësitë e këtij shërimi. Jam i sigurtë se do të ketë midish jush njerëz që do të kuptojnë përvojat
e saj.
Duke përmbledhur, si mund të ndryshohemi ne burrat? Dhe si mund të ndryshohen gratë
që nga ana tjetër të ndryshojnë të tjerët? Përgjigja është e njëjtë për të dyja pyetjet. Vetëm nga
Perëndia. Ne të dy, burrë e grua, duhet ti shohim gratë përmes syve të Perëndisë. Ne të dy duhet
duhet të lejojmë Perëndinë të ndryshojë qëndrimet tona ndaj grave. Dhe më pas të dy duhet të
lejojmë Perëndinë të na shërojë. Në këtë mënyrë, jam i bindur se gratë nuk do të kenë kurrë
mundësi të arrijnë mundësitë e tyre maksimale, të jenë pjesëmarrëse aktive dhe kontribuese, nëse
ne burrat nuk sillen me besim të plotë tek Perëndia duke i pranuar gratë si krijesa të veçanta të
Perëndisë që ato janë duke u dhënë dinjitetin dhe respektin që meritojnë; dhe nëse gratë nuk
sillen me besim tek Perëndia dhe ta falenderojnë Atë me gjithë shpirt për karakterin e veçantë
dhe të mrekullueshëm që Ai ka krijuar në secilën prej tyre. Rezultati i gjithë kësaj do të jetë
shërimi, personal dhe i marrëdhënieve tona.
Si mund të kemi marrëdhënie të afërt me Perëndinë, ku burra dhe gra së bashku, ti
shohim gratë me syrin e Perëndisë dhe të mund të përjetojmë shërimin që do të na lejojë të
marrim pjesë në një marrëdhënie të shëndoshë? Perëndia na krijoi me dashuri dhe na dhuroi këtë
dashuri si pjesë të kësaj miqësie të ngushtë. Perëndia që mbretëron mbi kombet është i shenjtë,
pa ndonjë mangësi morale. Megjithatë, ne nuk jemi të përsosur moralisht. Ne kemi aftësinë për të
bërë mëkate. Lëndojmë të tjerët, bile edhe njerëzit më të dashur, me egoizmin tonë. Mangësia
jonë morale, pandershmëria, e pengon këtë marrëdhënie me Perëndinë. Këto mangësi të
karakterit na përjashtojnë nga një marrëdhie me Perëndinë e Shenjtë. Pandershmëria jonë është e
papajtueshme me shenjtërinë e përsosur të Perëndisë. Ky problem nuk mund të kapërcehet vetëm
duke u mbështetur në mundësitë tona njerëzore. Ne vetë, jemi të ndarë nga Ai që na krijoi dhe na
do aq shumë. Pasojat e përjetshme të kësaj ndarjeje nga Krijuesi të një njeriu në prag të vdekjes
do të thotë përfundim në ferr me kuptimin e plotë të fjalës.
Si mund të kapërcehet kjo pengesë në marrëdhëniet me Perëndinë? Ne kemi nevojë për
falje që Perëndia të na tërheqë pranë Tij. Me mundësitë tona, ne kurrë nuk mund tia arrijmë
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kësaj. Vetëm Perëndia i Gjithëfuqishëm mund ta bëjë këtë gjë. Për këtë arsye erdhi edhe
Perëndia në tokë si Jezusi, të vdesë për ne me qëllim që të paguaj ndërshkimin për mëkatet tona.
Perëndia na ka thënë:
Ai është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i parëlinduri i çdo krijese, sepse
në të u krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhe, gjërat që
duken dhe ato që nuk duken:frone, zotërime, principata dhe pushtete; të gjitha
gjërat janë krijuar me anë të tij dhe në lidhje me të. Ai është përpara ¸do gjëje dhe
të gjitha gjërat qëndrojnë në të. Ai është vetë kreu i trupit, pra I kishës; ai është
fillimi, i parëlinduri nga të vdekurit, përderisa të ketë parësinë në çdo gjë, sepse
Atit i pëlqeu që në të të banojë e gjithë plotësia, dhe, duke bërë paqen me anë të
gjakut të kryqit të tij,24
Mahatma Ghandi përshkroi këtë sakrificë kur tha se Jezusi," një njeri që ishte komplet i
pafajshëm, ofroi veten si shenjë sakrifice për të mirën e të tjerëve, duke përfshirë edhe armiqtë e
tij duke shpaguar kështu mëkatet e gjithë botës. Kjo ishte një vepër e përsosur".25
Kështu, Jezusi na ka thënë," unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati
përve¸se nëpërmjet meje."26 Perëndia na ka thënë,"në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka
asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi."
27
Përmes vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit, Perëndia na ka falur ne dhe na sheh si të shenjtë.
Vdekja dhe ringjallja e Jezusit janë të vetmet rrugë përmes të cilëve na janë falur mëkatet dhe
është bërë e mundur të kemi këtë marrëdhënie të afërme me Perëndinë. Perëndia na ka thënë,
Dhe ju vetë, që dikur ishit të huaj dhe armiq në mendje me veprat tuaja të këqija,
tani ju paqtoi në trupin e mishit të tij, me anë të vdekjes, që t'ju nxjerrë juve
përpara vetes së tij shenjtorë, faqebardhë dhe të pafajshëm.28
Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e
Perëndisë në të.29
Që të shprehem qartë: Nuk është feja ajo që po mbështes. Por është personi i Jezusit.
Ashtu si dhe Perëndia, Jezusi është për të gjithë ne, jo vetëm për disa raca, kultura ose rajone të
botës. Unë besoj këtë donte të thoshte Mahatma Gandhi kur u shpreh:
Për shkak se jeta e Jezusit ka rëndësinë dhe përsosmërinë për të cilën kam folur,
unë besoj se ai i përket jo vetëm besimit të Krishterë, por gjithë botës; të gjitha
racave dhe njerëzve, pa marrë parasysh nën c'flamur, emër ose doktrinë punojnë,
mënyrën se si e shprehin besimin ose lavdërojnë Perëndinë, zakone këto që i kanë
të trashëguara nga paraardhësit. 30
Pendimi dhe falja, dy gjëra që na krijojnë mundësinë të kemi një marrëdhënie të afërt me
Perëndinë, dhe si rezultat të kujdesemi për njëri-tjetrin, janë përqëndruar në personin e Jezusit.
Të mos largohemi sot që këtej duke menduar se mund ti arrijmë këto gjëra pa ndihmën e Jezusit,
dhe vetëm Atij.
Si mund ta vëmë besimin tonë në Jezusin për faljen e mëkateve tona në mënyrë që të
përjetojmë këtë miqësi të afërt me Jezusin që do të zgjasë përgjithmonë dhe do të ndihmojë
secilin prej nesh të kujdesemi për njëri-tjetrin dhe të shërohemi nga plagët e shkaktuara nga lufta
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midis sekseve? Shëmbulli më i mirë që e ilustron këtë fakt vjen nga vendi ku u rrita, prane
Ujëvarës së Niagarës. Shumë njerëz bëjnë gjëra të rrezikshme në atë ujëvarë për t'ju tërhequr
vëmendjen të tjerëve. Një gjë të tillë po bënte një njeri duke ecur në një litar të shtrirë. Ai kishte
varur një litar mbi ujevarën nga njëri krah në tjetrin. Ky njeri e përshkoi litarin nga njëra anë në
tjetrën dhe mbrapsht. Më pas, ndërsa turma e njerëzve po rritej, ai e përsëriti të njëjtën gjë por
këtë herë duke shtyrë një karrocë dore ndërsa eci deri në krahun tjetër të litarit dhe mbrapsht. Më
pas, me shumë guxim, ai e mbushi karrocën e dorës me tulla dhe e shtyu atë përgjatë litarit në
krahun tjetër të ujëvarës dhe mbrapsht. Në këtë turma e njerëzve ishte rritur dhe të gjithë po e
inkurajonin me të thirrura. Atëherë ai pyeti turmën" Sa nga ju besojnë se unë mund ta çoj këtë
karocë deri në krahun tjetër dhe mbrapsht duke mbajtur një njeri në të në vend të tullave?"
Turma brohoriti e entuziazmuar. Pastaj, ai pyeti,"Kush dëshiron të hypi në karrocën e dorës?"
Atëherë turma heshti. E humbën të gjithë besimin. Të vëmë besimin tonë në Jezus Krishtin do të
thotë të hypin në karrocën e dorës me Të, duke e mbështetur tërë shpresën tonë mbi Të. Themeli
i vetëm për faljen e mëkateve tona dhe për hyrjen në një miqësi të ngushtë me Perëndinë është
vdekja e Jezus Krishtit për ne.
Është kjo mbështetje e plotë tek Jezusi që na jep mundësinë të njohim Perëndinë në
mënyrë të afërt. Zgjidhjet problemeve sipas mësimeve të Perëndisë për vuajtjet dhe dhimbjet e
shkaktuara nga egoizmi mashkullor janë të zbatueshme për të gjithë. Asnjëri, as ju dhe as unë,
mund të kujdesemi ashtu siç duhet për bashkëshortin pa patur praninë e Jezusit në jetën tonë.
Atëherë, nëse jeni me të vërtetë të interesuar të përmirësoni gjëndjen e vështirë të grave, dhe në
të njëjtën kohë të shëroni plagët nga lufta midis sekseve, unë ju bëj thirrje të vini tek Jezusi.
Jezusi na fton,
Nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë e të pijë. Ai që beson në mua , sic ka thënë
Shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të gjallë.31
Ndërsa vimë tek Jezusi dhe për të shuar etjen, Ai do të na plotësojë dëshirën dhe kjo do të
vazhdojë edhe me njerëz të tjerë në shoqëri, duke i bërë edhe ata të vijnë tek Jezusi për të shuar
etjen. Sa më shumë njerëz të njohin Jezusin, aq më tepër njerëz me dashuri të shëndoshë dhe
mirënjohje për veten e tyre do të ketë shoqëria, njerëz që do ti duan të tjerët njësoj, pavarësisht
nga seksi.
Për këtë arsye unë ju ftoj të vini tek Jezusi dhe të pini. Dua t'ju inkurajoj të përqafoni
Arkitektin e Madh të botës tonë dhe jetës tuaj. Ju inkurajoj të ftoni Jezusin në jetën tuaj duke ju
lutur Perëndisë:
Perëndi i Shenjtë, Të lutem më fal për mëkatet kundër Teje. Të faleminderit që më
deshe aq shumë saqë erdhe në tokë si Jezusi dhe vdiqe për mua që unë të kem jetë
të vërtetë me Ty. Unë të lutem të hysh në jetën time dhe të më japësh miqësi të
përjetshme me Ty. Unë të lutem të më ndryshosh dhe përmes meje botën përreth.
Falemnderit. Amen.
Jo vetëm që ky fakt do të bëjë të filloni një nga udhëtimet më të mrekullueshme që ka parë
njerëzimi ndonjëherë, por do të jetë gjithashtu gjëja më e rëndësishme që secili nga ne mund të
bëjë për të përmirësuar statusin e grave në shoqëri. Përfundimi është se marrëdhënia me
Perëndinë do të shërbejë si themel edhe për marrëdhëniet midis burrave dhe grave. Marrëdhëniet
martesore janë një shembull i marrëdhënieve tona me Perëndinë. Të dyja këto marrëdhënie
përforcojnë njëra tjetrën.
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Shërimi i Shqipërisë:
Shërimi i Plagëve të Shkaktuara nga Padrejtësia
11 qershor 1998
Zemra njerëzore instiktivisht e di se meriton drejtësi. Zemra njerëzore thërret me të
madhe për drejtësi. Megjithatë, bota jonë është e mbushur me padrejtësi dhe vuajtje. Historia
njerëzore është histori padrejtësie dhe abuzimi të njerëzve. Ajo është histori e padrejtësisë,
armiqësisë, tiranisë, brutalitetit, zemërimit, urrejtjes, e mungesës së sjelljes njerëzore, e dhunës
dhe hakmarrjes. Platoni, që në shekullin e katërt Para Krishtit, ka thënë: “Njerëzimi e dënon
padrejtësinë nga frika se ata mund të bien viktima të saj, dhe jo sepse ata tërhiqen nga angazhimi
për kryerjen e saj.”1 Në shekullin e parë, Plini Plaku, ka thënë: “Për njeriun, pjesa më e madhe e
fatëkeqësive janë krijuar nga vet njeriu.” 2 Në shekullin e tetëmbëdhjetë, Robert Burns foli për:
“Poshtërsinë e njeriut ndaj njeriut.” 3 Walter Moberly, e ka përmbledhur me këto fjalë prirjen e
njerëzve për të kryer mizori ndaj bashkëqytetarëve të tjerë:
Cipa e civilizimit ka provuar të jetë çuditërisht e hollë. Poshtë saj, është zbuluar
jo vetëm majmuni dhe tigri, por ç’ka është akoma më keq --- njeriu i shthurrur
dhe satanik. 4
Benjamin Spock ka thënë:
Njeriu mund të jetë më miqësori dhe më altruisti i krijesave, megjithatë ai
potencialisht është më mizori se çdo krijesë tjetër. Ai është i vetmi që mund të
bindet të urrejë miliona të llojit të vet, të cilët nuk i ka parë kurrë dhe të vrasë sa
më shumë që t’i zërë dora në emër të fisit të tij apo Zotit të tij. 5
Realiteti i hidhur është se natyra e njeriu kërkon drejtësi për veten e tij, megjithatë ai ua mohon
këtë të drejtë të tjerëve.
Padrejtësia shkakton plagë emocianale në jetën e individëve. Çdo individ ka përjetuar
plagë emocionale. Plagët emocionale fillojnë që herët në fëmijëri kur prindërit tanë, për shkak të
plagëve të tyre, nuk janë në gjendje të na japin atë që kemi nevojë. Dhe kjo vazhdon shumë herë
gjatë ditës ndërsa individët, me plagët e tyre të grumbulluara, u shkaktojnë plagë atyre me të cilët
bashkëpunojë. Nuk ka asnjë njeri që të jetë i imunizuar. Plagët emocionale shoqërohen nga
zemërimi, mosbesimi dhe frika. Shoqëria është e ndërtuar mbi bazën e marrëdhënieve: familja,
bashkësia, dhe shoqëria. Plagët emocionale dëmtojnë marrëdhëniet dhe pengojnë mundësinë për
të formuar marrëdhënie të shëndosha. Plagët emocionale çojnë në sjellje anti-shoqërore. Ato
gjithnjë e dobësojnë shoqërinë. Ato dobësojnë, dëmtojnë apo pengojnë martesat e shëndetshme.
Ato dobësojnë marëdhëniet midis prindërve dhe fëmijve, si edhe midis vetë anëtarëve të
familjes. Ato dëmtojnë ose pengojnë marrëdhënie të shëndosha me të tjerët në bashkësi. Ne nuk
mund t’i injorojmë plagët emocionale. Nëse ne nuk i marrim seriozisht këto plagë emocionale,
ne lejojmë një minë me sahat brenda këtyre shoqërive e cila mund të shpërthejë në çdo moment.
Populli i Shqipërisë është një popull për të cilin mua më dhëmb zemra për shkak të
plagëve që ka përjetuar gjatë dekadave të sundimit çnjerëzor. Reagimet e popullit shqiptar kur
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skemat piramidale falimentuan vitin e kaluar, është shembull i një dëmi emocional. Zemërim i
tejskajshëm, madje edhe zemërim i dhunshëm, mund të pritej si reagim ndaj humbjeve personale
që shoqëruan falimentimin e skemave piramidale. Megjithatë, nje reagim normal do të
përqëndrohej në burimin e dhembjes --- te fajtorët e skemave piramidale. Reagimi i popullit
shqiptar që çoi në shkatërrimin e shkollave, spitaleve, bibliotekave dhe pasurive kombëtare nuk
është normal dhe në fund të fundit është vet-shkatërrues. Dëmtime të mëdha i janë bërë
personalitetit shqiptar gjatë dhjetëvjeçarëve përmes shtypjes së egër autoritare. Qëniet njerëzore
kanë qënë të detyruar të jetonin në mënyra jonjerëzore. Atyre nuk u lejohej të kishin ndjenja, dhe
t’i shprehnin këto ndjenja qoftë me shkrim apo me veprim. Si të tilla, plagët emocionale në
brendësi të zemrave të shqiptarëve janë të mëdha.
Plagët emocionale mund të shfaqin veten e tyre si grup armiqësor, duke përfshirë
armiqësinë etnike ose fetare. Në një titull gazete i kohëve të fundit shkruante: “Grupet e urrejtjes
në SH.B.A. po rriten ...” 6 Përderisa të mos ketë shërim të vërtetë, do të ketë plagë që të çojnë në
zemërim dhe armiqësi të fshehur, në pritje për të shpërthyer. Dhuna që rezulton nga kjo hyn në
veprim me lehtësi. Shembuj janë Bosnja, Ruanda dhe tashmë Kosova.
Plagët emocionale mund të çojnë në privim. Privimi është ndjenja që ka një person se ai
nuk mund të arrijë kurrë forcën e tij/saj të plotë, nuk ka shpresë se gjërat mund të përmirsohen,
se ata nuk mund të inflencojnë në fatin e tyre, dhe se ata nuk mund të ndikojnë në drejtimin e
shoqërisë në të cilën jetojnë. Ju mund të keni një shoqëri të shëndoshë kur çdo anëtar i asaj
shoqërie ndjen se ai ose ajo jane pjesemarres dhe se mendimet e tyre jane pëfshire në vendimet
që merren, edhe pse pjesa më e madhe e vendimeve mund të jenë në drejtime të tjera nga ato të
tyret. Një demokraci e shëndoshë, nuk mund të zgjasë shumë kur një numër i konsiderueshëm
ndjehen të privuar. Është pikërisht privimi, që në fund të fundit të çon në një ndjenjë
antiqeveritare dhe në terrorizëm.
Rezultati i plagëve emocionale është se ne kemi individë që pengohen në aftësitë e tyre
për të formuar një marrëdhënie të shëndosha. Efekti i mungesës së shërimit të shenjave
emocionale brenda shoqërive tona, përfshin fenomene të tillë si: përdorimi i drogës dhe i alkolit;
shkelja e ligjeve dhe rendit; prishjen e martesave; homoseksualitetin; vetëvrasjen; depresione
klinike; ulje në kryerjen e punës; terrorizëm.
Eduard Shevardnadze e përmblodhi kështu këtë problem, si ministri i jashtëm i fundit i
Bashkimit Sovjetik, brenda këtyre sallave ai tha: “Popujt dhe kombet nuk mund të jenë mirë kur
njerëzimi është i sëmurë.” 7 Ai ka të drejtë! Kombet e shëndosha kërkojnë individë të
shëndetshëm. Me qëllim që kombet tona të jenë të shëndetshëm, ne duhet ta marrim seriozisht
shërimin e qytetarëve nga plagët e tyre emocionale.
Meqënëse përgjegjësia e qeverisë përfshin mbajtjen e rregullit në shoqëri, qeveria duhet
të marrë seriozisht shërimin e plagëve emocionale. Për fat të keq, qeveria nuk i kupton shenjat
emocionale dhe neglizhon në këtë fushë. Neglizhimi në këtë fushë mund të jetë arsyeja më e
madhe që qeveritë dështojnë të përmbushin programet e tyre.
Problemi që kam përshkruar është i karakterit individual. Megjithatë, implikimet janë për
individin dhe për shoqërinë. Që të dy vuajnë. Prandaj, që të dy (palët) duhet të jenë të interesuar.
Të dy palët duhet të marrin pjesë në shërimin e individit. Si një çështje praktike, individi me
plagë emocionale nuk mund të ngrihet vetë nga gropa e thellë ku është. Proçesi i shërimit kërkon
përkushtim të plotë dhe pjesëmarrjen e individit, por ky proces kërkon edhe ndihmën e të tjerëve
që janë të interesuar.
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Çfarë kuptojmë me shërim? Shërimi është paqë në zemrën time; është liri nga ndjenja e
ankthit. Shërimi është çlirim nga sundimi i urrejtjes, zemërimit, frikës dhe dhëmbjes. Shërimi
është aftësia, që përmes faljes, të dua ata që më kanë lënduar. Shërimi është prishja e zakoneve të
vjetra dhe zakoneve të reagimit si pasojë e padrejtësisë. Shërimi është të mësuarit e një mënyre të
shëndoshë për zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Shërimi është marrja e përgjigjeve të shëndosha
ndaj padrejtësive.
Si ndodh shërimi? Unë besoj se mund ta kuptojmë më mirë proçesin e shërimit duke
ekzaminuar disa shembuj të njerëzve të shëruar. Në 3 shkurt, Karla Fay Tucker, u ekzekutua për
vrasjen e dy njerëzve duke përdorur një sakicë (mjet i mprehtë për prerjen e shkurreve) më 1983.
Një vështrim në fëmijërinë e Karla Faye Tucker, zbulon plagë të thella emocionale që çuan në
sjelljen e saj.8 Megjithatë, në vend që të fajësonte të tjerët, ajo mori përsipër përgjegjësi të plotë
për veprimet e saj. Karla Fay Tucker u pendua për veprimin e saj të tmerrshëm, si privatisht ashtu
edhe publikisht. 9,10 Kur gjykatat refuzuan të ndalnin ekzekutimin e saj, Ms. Tucker në
ekzekutimin e saj u tha familjeve të dy viktimave: “Më vjen shumë keq. Shpresoj se Perëndia do
t’u japë paqë me këtë.” 10 Të tjerëve që ishin të pranishëm, ajo u tha:
Të gjithë kanë qënë shumë të mirë me mua. Ju dua shumë të gjithëve shumë. Tani
po shkoj që të jem ballëpërballë me Jezusin... Do t’ju takoj të gjithëve kur të vini
aty. Do të pres për ju.9
Nuk ka asnjë provë të plagëve emocionale të saj që e çuan në një sjellje vrasjeje. Ajo nuk kishte
mbajtur inat ndaj prindërve, të cilët ndikuan që ajo të bëhej personi që kreu këtë veprim mizor.
Nuk ka asnjë shenjë inati ndaj atyre që refuzuan të ndryshojnë dënimin e saj ose ndaj atyre që
kërkuan ekzekutimin e saj. Dukej, se ajo nuk kishte më ato plagë emocionale që e çuan në të bëjë
vrasjet. Ajo e pranoi fajësinë e saj. Ajo kaloi nga inati te keqardhja, e së fundi te falja. Ajo kaloi
nga urrejtja në dashuri. Për më tepër, deri në ekzekutimin e saj, ajo harxhoi energjitë e saj duke
ndihmuar të burgosurat e tjera. Ajo kaloi nga një forcë shkatërrimtare në shoqëri, në një forcë
konstruktive. Duket qartë se ajo kishte përjetuar shërim emocional.
Pothuaj i së njëjtës rëndësie është edhe fakti se Ronald Carlson, vëllai i njërit nga
viktimat, e fali Karla Faye Tucker për veprimin e saj të tmerrshëm dhe u përpoq aktivisht që të
ndalonte qeverinë ta ekzekutonte atë me vdekje. Zemërimi dhe armiqësia e tij kaloi në falje dhe
dhembshuri për Karla Faye Tucker.10 Ronald Carlson në mënyrë të dukshme përjetoi shërim nga
zemërimi i tij ndaj mizorisë, vrasjes të pakuptim të motrës së tij.
Që të dy, Karla Faye Tucker dhe Ronald Carlson, përjetuan një shërim emocional të
domosdoshëm. Si mundet që këta dy individë të shërohen nga plagët e tyre të thella emocionale?
New York Times njoftoi se të dy këta individë u bënë nxënës të Jezus Krishtit.9 Kjo gjë bëri që
Karla Fay Tucker të pendohej për veprimin e saj të tmerrshëm, si privatisht ashtu edhe publikisht.
Ky veprim e bëri të ndjente një pjesë te dhembjes që u kishte shkaktuar viktimave të saj dhe atyre
që mbeten gjallë. Ky veprim e bëri atë të falte veten. 11 Kjo gjithashtu bëri që ajo të fillonte të
kujdesej për njerëz të tjerë. Në të njëjtën mënyrë, ajo bëri që Mr. Carlson të falë Miss Tucker për
plagën që kishte shkaktuar, plagë që asnjë qënie njerëzore nuk do të mundej ta shëronte. Nga
ndjenja e urrejtjes për Znjsh. Tucker, Zoti Carlson arriti një pikë ku ai të kujdesej për mirëqënien
e saj.
Nga ky shembull, ne shohim dy përbërës thelbësorë në shërimin e plagëve emocionale:
pendesën dhe faljen. Pendesa është të qënit i ndershëm me veten tonë, me veprimet dhe me
urrejtjen tonë. Falja është të procesi i së kuptuarit se ne nuk jemi të përkryer, se ne kemi aftësinë
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të bëhemi Karla Faye Tucker, dhe duke i krahasuar këto me shenjtërinë e Perëndisë, ne jemi
mëkatarë dhe në të njëjtin nivel drejtësie me vrasësin. Pendesa është te kuptuarit e forcës
shkatërrimtare të urrejtjes --- jo vetëm te të tjerët, por edhe te vetja jonë. Mbani mend se pendesa
dhe falja, të dyja ndihmojnë në ndërtimin e marrëdhënieve të shëndosha.
Unë jam i bindur se shërimi të cilin Karla Faye Tucker dhe Ronald Carlson përjetuan
mund të arrihesh vetëm përmes Jezus Krishtit --- një shërim zemre që asnjë fe nuk e mëson, asnjë
filozofi, asnjë trajtim psikoteraupetik të ketë mundur të arrijnë.
Le të marrim në konsideratë një shembull të dytë. Dy individë që jetonin Irlandën e Veriut
do të kalojnë pjesën e mbetur të jetës së tyre në burg. Që të dy ishin të plagosur thellësisht nga
ana emocionale si rezultat i urrejtjes ndër-bashkiake dhe dhunës në Irlandën e Veriut. Anna
Moore, një katolike romane, urrente protestantët aq me pasion saqë ajo morri pjesë në
bombardimin që vrau 17 protestantë. Bobby Corrry, një besimtar protestant, aq shumë i urrente
katolikët saqë ai mori pjesë në një bombardim ku u vranë 3 katolikë.12 Pra fare qartë, urrejtja e
këtyre dy grupeve ndaj njëri-tjetrit, ishte aqë e nderë, saqë nuk njihte kufinj. Ata që të dy ishin
shumë të plagosur emocionalisht, gjë që nuk i lejonte ata të hynin përsëri në shoqëri. Dhe
megjithatë, më 25 mars 1993, tek ata të dy ndodhi diçka aq e çuditshme, saqë New York Times
shkroi për ta. Ata u martuan me njëri-tjetrin. Përse? Si mundet që dy njerëz me kaq shumë
urrejtje ndaj grupit të njëri-tjetrit të martohen? Ata të dy ftuan Jezusin të vijë në jetën e tyre, që
Ai të jetonte jetën e tyre për ta.13 Gjatë këtij proçesi, Jezusi kishte mundur të shëronte plagët e
tyre emocionale, saqë urrejtja e tyre u kthye në falje dhe pranim, dhe së fundi në aftësinë për të
dashuruar pakushte. Znj. Corry tashmë thotë: “Unë besoj se Bobby dhe unë jemi provë sesi
Jezusi mund të shërojë dhe të bashkojë njerëzit kundërshtarë ... Jezusi është përgjigja për të gjithë
kombet e munduar dhe të gjithë njerëzit e ndarë.”14 Plagët e tyre emocionale gjatë dhjetra
vjeçarëve, tashmë kanë kaluar. Ata u shëruan nga zemërimi dhe urrejtja që dukej e pamundur të
hiqej prej tyre. Si rezultat i shërimit, ata tani janë në gjendje të hyjnë në marrëdhënie të
shëndosha, gjë që më parë ishte e pamundur.
Ajo që mësojmë këtu është se Perëndia mund të shërojë një njeri nga urrejtja dhe ta
zëvendësojë këtë me dashuri për ata që ai dikur urrente. Një element i rëndësishëm në sjelljen e
shërimit në shoqërinë tonë, atëherë, përfshin një ndryshim rrënjësor te njeriu, përmes Perëndisë
që e shëron nga brenda nëpërmjet Jezus Krishtit, me qëllim që ai të mund të pranojë të tjerët që
janë ndryshe nga vetja, por gjithashtu të falë ata që e kanë lënduar në të kaluarën, dhe t’i dojë ata.
Kjo na çon te shembulli i tretë. Në mes të genocidit të përgjakshëm në Rwanda, në fshat
mbriti një grup paraushtarak Hutu dhe urdhëruan që të mblidheshin të gjithë. Ata urdhëruan që
Hutus dhe Tutsis të ndaheshin në dy grupe. Duke ditur qëllimet e paraushtarakëve, fshtarët
kundërshtuan. Të gjithë thanë me një zë: "Këtu nuk ka asnjë Hutu dhe asnjë Tutsi. Ne jemi një në
Krisht."15 Të hutuar, grupi paraushtarak u tërhoq nga fshati, me sa duket për të marrë udhëzime të
tjera nga eprorët e tyre. Më pas, ata u ktheyn në fshat, dhe urdhëruan që të gjithë të mblidheshin
përsëri. Pastaj, ata vranë të gjithë fshatarët.
Tronditja ime e parë shumë shpejt u zëvendësua nga shpresa. Ajo që më bëri përshtypje
ishte se ndërsa disa Hutus vrisnin Tutsis, këtu Hutus ishin të gatshëm të vdisnin për Tutsis. Kjo
është dashuria më e thellë që mund të imagjinojmë. Hutusët dhe Tutsisët në këtë fshat ishin në
gjëndje të kapërcenin çdo plagë të shkaktuar brenda në shoqërinë e tyre. Unë jam i bindur se ishte
dashuria e tyre më e thellë për Jezus Krishtin, që shndërroi mosbesimin dhe frikën në dashuri për
vëllezërit dhe motrat e një grupi të ndryshëm etnik. Unë jam i bindur se Perëndia kreu një shërim
të paparë në brendësi të secilit në atë fshat.
A mundet me të vërtetë që Jezus Krishti të heqë lëndimet dhe zemërimin tonë? Booker T.
Washington ishte një mësues zezak amerikan që jetonte në pjesën jugore të Shteteve të
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Bashkuara gjatë gjysmës së fundit të shekullit XIX, në një kohë kur të bardhët luftonin fortë për
të mbajtur zezakët në robëri. Nuk kam nevojë për t'ju kujtuar padrejtësinë që zezakët duhet të
kenë përjetuar gjatë asaj kohe në historinë e Amerikës. Nëse dikush duhet të ketë përjetuar plagë
emocionale, ai duhet të ketë qënë zezak në jugun e Shteteve të Bashkuara në atë periudhë. Unë
jam prekur që në mes të kësaj, Booker T. Washington të thotë: “Unë nuk do ta lejoj kurrë veten
që të bie aqë poshtë sa të urrej një njeri." 16 Ai na kujton ne atë që ne të gjithë e dimë në zemrën
tonë, që kur nuk mund të falim, kur nuk mund të kapërcejmë zemërimin dhe urrejtjen me dashuri,
ne jemi në robëri. Kur ne përjetojmë zemërim, urrejtje dhe armiqësi, kush lëndohet më shumë?
Ne lëndohemi!
Aftësia e Booker T. Washington për të qënë i lirë nga robëria e plagëve emocionale,
ndërsa ata që kërkuan të shtypin atë, vazhdonin të shkaktonin plagë dhe robëri, shfaqet në fjalët e
tij:
Ka disa lloj lirish. Ka liri që është e dukshme dhe liri që është e vërtetë; liri
sipërfaqësore, dhe një liri që është thelbësore; një liri që është e përkohshme, dhe
një tjetër që është mashtruese, dhe një liri që është e qendrueshme dhe e
përherëshme; një liri që i shërben orekseve dhe pasioneve të ulta, dhe një tjetër që
inkurajon rritje për gjërat më të mira të jetës ... Por ka vetëm një lloj lirie që e
vlen emrin, dhe kjo është e trupëzuar në fjalët e thëna nga Mësuesi i Madh: " Dhe
ju do ta njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë” 17
Ne të gjithë dëshirojmë të shërohemi nga plagët dhe shenjat e padrejtësisë. Nëse një zezak në
SH.B.A. në shekullin XIX mund të shërohej nga shenjat e padrejtësisë, atëherë unë besoj se çdo
njëri nga ne mund të shërohet. Shëruesi i Booker T. Washington ishte Jezusi, dhe Ai mund të jetë
gjithashtu shëruesi ynë. Ne duhet ta lejojmë Atë që të na shërojë prej plagëve të shkaktuara dhe
zemërimit që i pason ato. Ne duhet ta lejojmë të na shërojë nga robëria e egoizmit, intolerancës
dhe urrejtjes, të cilat janë pengesa për të krijuar shoqërira bashkëpunimi dhe konstruktive. Ne
duhet të lejojmë Jezusin të na bashkojë. Jezusi është i vetmi i cili mund të na ndryshojë në
brendësi.
Perëndia e ka portretizuar Jezusin si burimin e vetëm për shërimin e plagëve tona
emocionale, shtatë shekuj përpara se Ai të vinte në tokë, duke vënë këto fjalë në gojën e Jezusit:
Fryma e Zotit Sovran është mbi Mua, sepse Zoti më ka vajosur Mua për t'u dhënë
një lajm të mirë të përulurve; Më ka dërguar të lidh plagët e atyre që e kanë
zemrën të thyer, të shpall çlirimin e atyre që janë në rrobëri dhe të çlirojë nga
burgu të burgosurit, të shpall vitin e hirit të Zotit dhe ditën e hakëmarrjes të
Perëndisë sonë, për të ngushëlluar të gjithë ata që pikëllohen dhe për t'u dhënë
gëzim atyre që pikëllohen ... --- për t'u dhënë atyre një diademë të bukur në vend
të hirit, vajin e gëzimit në vend të pikëllimit, dhe mantelin e lavdërimit në vend të
një fryme të ligështuar. 18
Jezusi --- Perëndia --- shpjegon se një pjesë e rëndësishme e qëllimit të ardhjes Tij, është të sjellë
shërim emocional. Është pikërisht ky pasazh të cilit Jezusi i referohet që herët në shërbimin e Tij
në tokë kur Ai tha: “Sot ky shkrim u përmbush në veshët tuaj."19
Mbreti David kuptoi mirë nevojën e dorës së Perëndisë në shërimin e plagëve tona kur në
një kohë me vuajtje të thella emocionale, ai iu lut Perëndisë: "O Perëndi, krijo te unë një zemër të
pastër.” 20 Mbreti David përdori për fjalën "krijo" një fjalë e cila në gjuhën origjinale do të thotë
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të krijosh nga asgjëja. 21, 22 Kjo fjalë përdoret vetëm për Perëndinë. Ky është lloji i punës të cilin
Davidi kërkoi që Perëndia të bënte në zemrën e tij. Në fakt, ky është shërimi emocional që
kërkohet. Shërimi i vërtetë emocional mund të kryhet vetëm nga Perëndia. Perëndia duhet të
krijojë një mendje dhe një zemër të re nga asgjëja --- jo duke bëtë thjesht rregullime në zemrën
dhe mendjen që ekzistone. Ne nuk kemi nevojë për rregullim. Ne kemi nevojë të bëhemi një
krijesë plotësisht e re!
E tërë lutja në Psalimin 51, nga e cila është marrë kjo fjali, është një Psalm i bukur.
Davidi, në të, pendohet përpara Perëndisë për zemrën e tij mëkatare e cila drejtonte veprimet e tij
të liga:
Ki mëshirë për mua, o Perëndi, sipas mirësisë sate; për dhembshurinë e madhe që
ke, fshiji të ligat që kam bërë. Më pastro tërësisht nga paudhësia ime dhe më
pastro nga mëkati im. Sepse i pranoj të ligat që kam bërë, dhe mëkati im më rri
gjithnjë përpara ... Më pastro me hisop dhe do të jem i pastruar; më laj dhe do të
jem më i bardhë se bora. Bëj që të ndjej gëzim dhe ngazëllim ... Mos më largo nga
prania Jote dhe mos më hiq Frymën tënde të Shenjtë. Kthemë gëzimin e shpëtimit
Tënd dhe përkahmë me frymë dashamirëse. 23
Ai kuptoi se pendesa ishte hapi i parë drejt shërimit emocional --- pendesë përpara Perëndisë dhe
më pas pendesë përpara njerëzve që kemi lënduar. Ne duhet të pendohemi për mosbindjen tonë,
qoftë kur është një veprim lëndues, apo zemërim dhe mendim hakëmarrës. Ai kuptoi se rezultati i
qartë ishte shërimi emocional personal.
Ky vështrim në zemër të Davidit na kujton se udhëheqësit kanë nevojë për shërim po aq
sa dhe çdo njeri tjetër në shoqëri. Udhëheqësit përjetojnë po aq vuajtje, ndoshta më shumë, se një
qytetar i thjeshtë. Nëse udhëheqësit nuk i kanë trajtuar plagët e tyre emocionale, ata marrin
vendime të gabuara pa marrë parasysh plagët. Disa nga tendencat që shpesh karakterizojnë
udhëheqësit dhe politikanët kanë të bëjnë me motivime të gabuara si rrjedhojë e mosshërimeve të
plagëve të tyre. Kështu, udhëheqësit duhet të merren me plagët në shoqëritë e tyre jo vetëm nga
përgjegjësia publike dhe nga një përmbushje personale, por edhe për shkak të efektit të këtyre
plagëve në mënyrën e udhëheqjes së tyre. Vetëm një udhëheqje e shëndoshë, mund të drejtojë një
popull të plagosur drejt shërimit.
Ndoshta ju mund të pyesni: “A e ushtron Perëndia me të vërtetë këtë lloj fuqie në
shekullin e njëzetë, që mund të shërojë plagët emocionale?” Më lejoni të ndaj me ju një shembull
të Fuqisë së Tij në jetën e bashkshortes sime Elaine. Dymbëdhjetë vjet më parë, sipas diagnozës,
ajo kishte një tumor të keq në vezore në një fazë të avancuar. Ky lloj tumori, në një fazë të tillë të
avancuar, është tepër i vështirë për trajtim efektiv. Akoma më tej, tumori ishte përhapur edhe në
zona të tjera të sistemit të riprodhimit. A do të thotë kjo se Perëndia do të lejonte që gruaja ime e
dashur të vdiste? Nuk nuk besuam se ky ishte qëllimi i Perëndisë. Dy ditë më vonë, ajo shkoi për
të bërë testime të tjera. Ndërsa ajo po priste në dhomën e testimit, me dhembje të mëdha, Jezusi
iu shfaq personalisht. Kjo në vetvete ishte një mrekulli. Ai i tha asaj: “Do të bëhesh shumë mirë.
Do të bëhesh shumë mirë.” Ajo mendoi se kjo do të thoshte se ajo nuk do të vdiste nga kanceri,
porse ajo duhej t’i nënshtrohej një trajtimi intensiv. Pastaj Jezusi u zhduk. Disa minuta më vonë,
mjekët specialistë filluan testet dhe kaluan në skaner trupin e saj për një orë duke kërkuar
tumorin, por nuk gjetën asnjë! Si rrjedhim i kësaj, mjekët duhej të merrnin disa kampione
indesh, por nuk gjetën prova të qelizave të kancerit. Simptomat të pranishme për më shumë se një
vit, menjëherë ishin larguar dhe nuk u shfaqën më kurrë. Ajo nuk pati nevojë për trajtim
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mjekësor. Perëndia fare qartë bëri një mrekulli! Perëndia i cili i dha Elaines një trup të ri, mund
t’u japë njerëzve zemër të re dhe Ai mund të shërojë lëndimet (plagët) e tyre më të thella.
Jezusi iu drejtua problemeve tona të faljes dhe dashurisë ndaj atye që na kanë shkaktuar
plagë kur urdhëroi: “Duaje të afërmin tënd porsi vetveten.” 24 Kjo tingëllon si tepër e vështirë,
por Jezusi shtoi një element, i cili e bën këtë gjë edhe më të vështirë. Jezusi përdori një fjalë për
dashurinë që në gjuhën origjinale tregon një dashuri për një tjetër e cila është e pakushtëzuar, që
nuk bazohet në meritat e marrësit. Kjo është një dashuri e pastër, që kthehet pa interes. Nuk është
për t’u çuditur, kjo fjalë agape nuk vihet re asgjëkundi në letërsinë greke jashtë mësimeve të
Jezusit në Bibël.25 Kur Jezusi tha: “Duaje të afërmin tënd porsi vetveten,” Ai nuk thoshte se
duhej të zvogëlohej armiqësia me të afërmin tuaj për përfitim të përbashkët. Ai thoshte se ne
duhet të kujdeseshim për të tjerët me motive të pastërta --- për të mirën dhe vetëm për të mirën e
tyre. Kur Jezusi përcaktoi fqinjët që duhet të duam pakushte, Ai iu drejtua armiqve etnik të
dëgjonin.26 Ne do të duam ata të cilët shoqëria jonë na mëson t’i urrejmë.
Si mund të arrijmë të duam ata që na kanë lënduar? Le të marrim në konsideratë
kontekstin e fjalëve të Jezusit. Urdhëri i plotë i Jezusit ishte:
“Duaje Zotin, Perëndinë tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe
me gjithë mendjen tënde.” Ky është urdhërimi i parë dhe më i madhi. Dhe i dyti, i
ngjashëm me këtë, është: “Duaje të afërmin tënd porsi vetveten.” 27
Kjo nuk do të thotë “Duaje të afërmin tënd po aq sa do vetveten”. Kjo do të thotë” Duaje veten
me llojin e dashurisë së Perëndisë, pastaj duaje të afërmin në të njëjtën mënyrë.” Arsyeja që ne
nuk duam dhe nuk mundemi të duam të tjerët është sepse ne nuk duam dhe nuk mundemi të
duam veten tonë. Ne nuk e pranojmë veten tonë si krijesa të Perëndisë - mëkatarë, po, por
mëkatarë që mund të falen nëpërmjet vdekjes së Jezusit në emrin tonë. Paaftësia jonë për të
pranuar dhe dashur vetveten, e bën të pamundur të duam të tjerët. Si qënie njerëzore, ne jemi
tepër të lënduar (plagosur) të duam vetveten. Çelësi i kësaj, është përshkruar nga Jezusi kur Ai na
thotë që në radhë të parë të duam Perëndinë. Vetëm kur fillojmë të duam, të kuptojmëdhe të
besojmë Perëndinë mund të kemi besim të plotë në planin e Tij për ne. Vetëm Perëndia mund të
na falë, dhe së bashku me këtë falje të ndryshojë natyrën tonë, duke na bërë të aftë për të dashur
vetveten. Vetëm kur e duam Atë, ne mund të duam vetveten. Atëherë dhe vetëm atëherë ne mund
të fillojmë të duam të tjerët.
Dashuria për Perëndinë është çelësi për riformimin personal, gjë që është e nevojshme për
të kapërcyer plagët dhe për të shëruar shoqëritë tona. Perëndia na ka thënë: ”Prandaj, nëse dikush
është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të
reja!” 28 Ky është ndryshimi te njeriu për të cilin jam duke folur. Kur ne jemi të ndryshuar,
bëhemi pjesë e proçesit të shërimit për shoqëritë tona.
Si mundet që ju dhe unë të kemi miqësi të ngushtë me Perëndinë, miqesi që na lejon të
shërohemi dhe të jemi forcë shërimi brenda shoqërive tona? Perëndia na ka krijuar nga dashuria
dhe të na japë dashuri si pjesë e miqësisë së Tij të ngushtë me ne. Perëndia që mbretëron përmbi
kombet është i shenjtë --- pa asnjë mangësi morale. Megjithatë, ne nuk jemi moralisht të
përsosur. Ne kemi aftësinë për ligësira. Me egoizmin tonë, ne lëndojmë të tjerët, madje edhe ata
që duam. Papërsosmëria jonë morale --- mungesa e shenjtërisë te ne --- e bllokon këtë miqësi me
Perëndinë. Kjo na përjashton nga prania e Perëndisë së Shenjtë. Mungesa e shenjtërisë te ne nuk
përputhet me shenjtërinë e përsosur të Perëndisë. Problemi është i pakapërcyeshëm nga
pikëpamja njerëzore. Vetë ne, nuk kemi asnjë shpresë për të ardhur në praninë e Perëndisë së
Shenjtë. Ne jemi përjetësisht të ndarë nga Ai që na krijoi dhe na do. Pasojat e përjetshme janë të
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mëdha atëherë kur ne mësojmë se duke qënë të ndarë nga Krijuesi ynë në fund të kësaj jete, do të
thotë përfundim në ferr.
Si mundet të kapërcehet kjo pengesë në miqësinë me Perëndinë? Ne kemi nevojë të
falemi, që Perëndia të na tërheqë pranë Vetes së Tij. Vetë ne nuk kemi asnjë mundësi ta arrijmë
këtë gjë. Vetëm Perëndia i Gjithëfuqishëm mund ta bëjë këtë. Prandaj Perëndia Vet erdhi në tokë
si Jezusi dhe vdiq në emrin tonë, për të paguar dënimin për mëkatet tona. Perëndia na ka thënë:
Jezusi është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm ... Sepse në të u krijuan të
gjitha gjërat: ato që janë në qiejtë dhe ato mbi dhé, gjërat që duken dhe dhe ato që
nuk duken: frone, zotërime, principata dhe pushtete; të gjitha gjërat janë krijuar
me anë të Tij dhe në lidhje me Të ... Ai është fillimi, i parëlinduri nga të vdekurit,
përderisa të ketë parësinë në çdo gjë. Sepse Perëndisë i pëlqeu që në Të të banojë
e gjithë plotësia dhe përmes Tij të paqtojë të gjitha gjërat me Perëndinë ... duke
bërë paqen me anë të gjakut të kryqit të Tij. 29
Mahatma Gandhi përshkroi këtë sakrificë kur ai tha se Jezusi, “një njeri që ishte plotësisht i
pafajshëm, ofroi veten si një sakrificë për të mirën e të tjerëve, duke përfshirë edhe armiqtë e Tij,
dhe u bë shpengues për botën. Ky ishte një veprim i përsosur." 30
Kështu Jezusi na tha: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; Askush nuk vjen tek Ati përveçse
nëpërmjet Meje" 31 Perëndia na ka thënë: " Nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë
njerëzve dhe me anë të cilit ne duhet të shpëtohemi.” 32 Përmes vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit,
Perëndia është në gjendje të na falë dhe të na shohë si të shenjtë. Vdekja dhe ringjallja e Jezusit
janë e vetmja rrugë që i jepet njeriut me ane te se ciles mund të na falen mëkatet dhe bëhet e
mundur te kemi këtë marrëdhënie të ngushtë me Perëndinë. Perëndia na ka thënë:
Dikur ju ishit të huaj me Perëndinë dhe armiq në mendje me veprat tuaja të
këqija. Por tani Ai ju paqtoi në trupin e mishit të Tij, me anë të vdekjes, që t’ju
nxjerrë juve përpara vetes së Tij shenjtorë, faqebardhë dhe të pafajshëm ndaj
akuzave.33
Perëndia bëri që Krishti të jetë mëkat për ne, Ai qe nuk njihte mëkat, që ne të
bëhemi drejtësia e Perëndisë në Të.34
Le të jem më i qartë: Nuk po mbroj fenë. Por është personi i Jezus Krishtit. Ashtu si edhe
vet Perëndia, Jezusi është për të gjithë ne, jo vetëm për disa raca, kultura apo rajone të botës. Unë
besoj se kjo është ajo që Mahatma Ghandi kuptonte kur tha:
Për shkak se jeta e Jezusit ka kuptim dhe shkon tej limiteve për të cilat unë kam
aluduar, besoj se Ai nuk i përket vetëm Krishtërimit, por të gjithë botës; të të
gjitha racave dhe popujve, pak rëndësi ka se nën cilin flamur, emër, apo
doktrinë mund të funksionojnë, të pranojnë një besim ose të adhurojnë një Perëndi
të trashëguar nga paraardhësit e tyre.35
Pendimi dhe falja të cilat na lejojnë që të kemi një marrëdhënie të ngushtë me Perëndinë dhe, dhe
si rezultat i marrëdhënieve të shëndosha me të tjerët, janë të përqendruara te personi i Jezusit. Të
mos e lëmë këtu sot mendimin, ne mund ta kemi këtë në çfarëdo mënyre, por duke përqafuar
Jezusin dhe vetëm Atë.
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Si mund të vendosim besimin tonë te Jezusi për faljen e mëkateve tona, që ne të
mundemi të përjetojmë këtë marrëdhënie të ngushtë me Perëndinë që zgjat përgjithnjë dhe që
ndihmon secilin nga ne të kujdesemi për njëri-tjetrin dhe të shërohet nga shenjat e shkaktuara nga
konfliktet në (këto) marrëdhënie? Illustrimi që mua ma përcjell më mirë lidhet me rajonin ku unë
jam rritur --- pranë Ujvarës të Niagarës. Uji vërshon mbi Ujvarën e Niagarës me aq vrull saqë po
të bjerë dikush në të, me siguri e pret vdekja. Shumë njerëz bëjnë gjëra të rrezikshme përmbi
Ujvarën e Niagarës për të tërhequr vëmendjen. Një nga këto ishte një ecës mbi litar. Ai kishte
kaluar një tel përmbi Ujvarë, nga njëra anë në tjetrën. Ky njeri herën e parë eci përgjatë telit nga
njëra anë e Ujvarës te tjetra dhe u kthye përsëri. Më pas, mbasi turma u bë më e madhe, ai e
përsëriti këtë ecje, por këtë rradhë, ndërsa ecte përmbi tel, shtynte përpara tij një karrocë dore,
nga njëra anë te tjetra. Pastaj, me kurajo ai e mbushi karrocën me tulla dhe e drejtoi përgjatë telit
në anën tjetër të Ujvarës dhe u kthye përsëri. Në këtë kohë, turma ishte bërë shumë e madhe dhe
brohoriste me të madhe. Atëherë ai pyeti turmën: “Sa nga ju besojnë se unë do ta çoj këtë karrocë
dore në anën tjetër të Ujvarës dhe të kthehem përsëri duke mbajtur një njeri vend të këtyre
tullave? Turma brohoriti me të madhe. Atëherë ai pyeti turmën: “Kush është i gatshëm që të hypë
në karrocën e dorës?” Turma heshti. Besimi i tyre humbi 100%. Vendosja e besimit tonë në Jezus
Krishtin do të thotë të futesh në karrocën e dorës së bashku me Të, duke e bërë veten tonë
plotësisht të varur te Ai. Baza jonë e vetme që mëkatet tona të falen dhe për të hyrë në
marrëdhënie të ngushta me Perëndinë është vdekja e Jezusit në emrin tonë.
Mbasi të shohim se Perëndia ka shëruar këtë marrëdhënie, atëherë mund të besojmë se Ai
mund të shërojë çdo plagë dhe çdo marrëdhënie. Për atë mençuri që ne mendojmë se kemi,
Perëndia është i vetmi Ai që mund të shërojë plagët tona emocionale. Kjo është të bëjmë veten
tonë të varur te Jezusi, i cili na jep aftësinë për ripërtëritjen e marrëdhënieve, duke filluar me
Perëndinë. Asnjëri, --- as ju dhe as unë --- nuk mund të shërojë plagët pa përjetuar në veten tonë
jetën e Jezusit. Prandaj, nëse ju jeni serioz për t’u shëruar dhe për të udhëhequr Shqipërinë për t’u
bërë një komb i shëndoshë, ju bëj thirrje që ti vini te Ai. Ja si ju fton ai:
Nëse dikush ka etje, le të vijë te Unë të pijë. Ai që beson në Mua, siç ka thënë
Shkrimi, “Nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të gjallë 36
Ndërsa vijmë te Jezusi dhe pimë, Ai do të na kënaqë dhe kjo do t’u jepet edhe të tjerëve në
shoqëritë tona, duke bërë që ata të vijnë te Jezusi dhe të pinë nga uji i Tij. Ashtu siç pijnë të tjerët
që janë përqark nesh, një valë shërimi do të shpërndahet në të gjithë Shqipërinë që do të na
ndihmojë të bëhemi një komb i shëndoshë i krijuar me individë të shëndoshë.
Për këtë arsye, unë mund t’ju ftoj të vini te Jezusi dhe të pini nga uji i Tij. Më lejoni që
t’ju inkurajoj të përqafoni Mësuesin Arkitekt të botës sonë dhe të jetës sonë. Ju inkurajoj të ftoni
Jezusin në jetën tuaj dhe t’i luteni Perëndisë:
Perëndi i Shenjtë, të lutem më fal për mëkatet karshi teje. Të falenderoj për
dashurinë Tënde të madhe duke ardhur në këtë botë si Jezusi dhe të vdesësh në
emrin tim me qëllim që unë të kem jetë të vërtetë me Ty. Kërkoj që Ti të vish në
jetën time dhe të më japësh në miqësi të ngushtë e të përherëshme me Ty. Kërkoj
që të më shërosh , dhe bashkë me mua edhe botën. Të faleminderit. Amin!
Kjo jo vetëm do të jetë për ju një fillim drejt një udhëtimi tepër të bukur i njohur nga
njerëzimi, por kjo do të jetë gjithashtu gjëja më kuptimplote të cilën duhet ta bëjë secili nga ne
për të sjellë shërim në Shqipëri.
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I përkushtohet Znj. Nina Nepravishta, dhembja e së cilës ishte aqë e madhe, sa që në janar të vitit 1997, i morri
jetën, si dhe shqiptarëve të tjerë të panumurt të cilët nuk morrën dot shërim në kohën e duhur për të gjetur jetë.

Referencat
Shënim:
Të gjitha referencat nga Bibla, nëse nuk tregohen ndryshe, janë marrë nga Versioni i Ri
Ndërkombëtar (New International Version)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Platoni, The Republic, Libri I, 344-C, cituar në John Bartlett, Bartlett’s Familiar Quotations, botimii
15th (Boston: Little, Brown, 1980), f. 84.
Plini Plaku, Natural History, Libri i VII, Pjesa V, cituar në John Bartlett, Bartlett’s Familiar
Quotations, botimi i 15th (Boston: Little, Brown, 1980), f. 116.
Robert Burns, Man Was Made to Mourn (1786), pjesa 7, cituar në John Bartlett, Bartlett’s Familiar
Quotations, botimi i 15th (Boston: Little, Brown, 1980), f. 408.
Walter Moberly, cituar në botimin e Sherwood Eliot Wirt dhe Kersten Beckstrom, Topical
Encyclopedia of Living Quotations (Minneapolis: Bethany House, 1982), f. 33.
Benjamin Spock, Decent and Indecent (1970), cituar në botimet e Rebecca Davison dhe Susan
Mesner, The Treasury of Religious & Spiritual Quotations: Words to Live By (Pleasantville:
Reader’s Digest, 1994), f. 224.
Kevin Sack, “Hate Groups in U.S. Are Growing, Report Says,” New York Times, 3 mars 1998, F.
A10.
Eduard A. Shevardnadze, United Nations General Assembly, 26 shtator 1989, A/44/PV.6.
Karla Faye Tucker, “Growing Up,” http://www.straightway.org/karla/karla.htm
Sam Howe Verhovek, “Divisive Case of a Killer of Two Ends as Texas Executes Tucker,” New
York Times, 4 shkurt 1998, pp. A1,A17.
Ronald W. Carlson, “A View on Capital Punishment and the Ramifications Thereof. From a Victim's
Viewpoint,” http://www.flash.net/~rwcarlso/
Karla Faye Tucker, “Terry Meeuwsen’s Interview with Karla,”
http://www.cbn.org/cbn/karla-terry.htm
“A Catholic and a Protestant, Killers Wed in Ulster Prison,” New York Times, 26 mars 1993, f. A10.
Anna Moore Corry, letërkëmbim privat, 25 maj 1994 dhe 31 maj 1994.
Anna Moore Corry, letërkëmbim privat, 31maj 1994 .
Honourable Beadengar P. Dessande, komunikim privat.
Booker T. Washington, cituar në botimet Sherwood Eliot Wirt dhe Kersten Beckstrom, Topical
Encyclopedia of Living Quotations (Minneapolis: Bethany, 1982), f. 103.
Booker T. Washington, Christianity Today, 2 tetor 1981, f. 34, cituar në botimin e Albert M. Wells,
Jr., Inspiring Quotations (Nashville: Nelson, 1988), f. 28.
Bibla, Isaia 61:1-3.
Po aty, Lukës 4:21.
Po aty, Psalmet 51:10.
W. E. Vine, Merril F. Unger dhe William White, Jr., An Expository Dictionary of Biblical Words
(Nashville: Thomas Nelson, 1984), f. 84.
C. H. Spurgeon, The Treasury of David (McLean: MacDonald), Vol. 1, f. 405.
Bibla, Psalmet 51:1-3,7-8,11-12.
Po aty, Mateut 22:39.
James Hope Moulton and George Milligan, The Vocabulary of the Greek Testament (Grand Rapids:
Eerdmans, 1930), f. 2.
88

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Bible, Lukës 10:30-37.
Po aty, Mateut 22:37-39.
Po aty, II Korintasve 5:17.
Po aty, Kolosianëve 1:15-20.
Mohandas K. Gandhi, Nonviolence in Peace and War (1948), 2.166.
Bibla, Gjonit 14:6.
Po aty, Veprat e Apostujve 4:12.
Po aty, Kolosianëve 1:21-22.
Bibla, Versioni i Gjallë (Living Version), II Korintasve 5:21.
Mohandas K. Gandhi, në The Modern Review, October 1941, cituar në Mohandas K. Gandhi
(Botimi i Anand T. Hingorani), The Message of Jesus Christ (Bombay: Bharatiya Vidya
Bhavan, 1971), f. 111.
36. Bibla, Versioni i Ri Standard Amerikan (New American Standard Version), Gjonit 7:37-38.

89

ZHVILLIMI I UDHËHEQJES PËR KOMBET DEMOKRATIKE -- KRIJIMI I BURRAVE TË SHTETIT NË VEND TË
POLITIKANËVE
21 mars 1996
Demokracia është një arritje e çmuar për çdo shoqëri. Por demokracia është një
institucion jashtëzakonisht delikat. Që nga momenti që nis demokracia, ka gjithmonë dy forca
konkururese --- njëra për ta ndërtuar, dhe tjetra për ta rrënuar. Për të ilustruar këtë , dëgjoni
këshillën e dhënë prej Prof. Alexander Tytler rreth dy shekuj më parë:
Një demokraci nuk mund të ekzistojë si një formë e përhershme qeverisjeje. Mund të
ekzistojë derisa votuesit të zbulojnë se mund të përfitojnë para për veten e tyre nga
Thesari Publik. Që nga ai çast, shumica voton gjithmonë për kantidadët që u premtojnë
përfitime më të mëdha prej Thesarit Publik. (1)
Me fjalë të tjera , njerëzit mund të keqpërdorin një sistem demokratik për qëllimet e tyre egoiste.
Dhe kantidadët për post përfitojnë nga kjo, deri në prishjen e demokracisë.
E vërteta është se njeriu si natyrë është egoist. Është natyra e njeriut që të fokusohet në
dëshirat e tij , dhe rrallë të merret me të mirat më të mëdha shoqërore. Është natyra e njeriut ajo
që e verbon atë nga realiteti që sa më e shëndetshme të jetë në përgjithësi një shoqëri, aq më i
mirë do të jetë vetë ai. Një person i tillë do të votonte për kandidatin që do t’i sillte atij përfitimet
më të mëdha personale.
Kërkohet një udhëheqës i fortë që të udhëheqë një shoqëri të përbërë prej individësh të
tillë. Duhet një udhëheqës i fortë që të përpiqet të lëvizë njerëzit në një drejtim të paparë më
parë. Më pas, kur ti bëhesh pjesë e tij, demokracia përbëhet prej mandateve që u duhen ridhënë
udhëheqësve, d.m.th., zgjedhjet. Ky është një tundim i
mëtejshëm për udhëheqësin që ai të
shqetësohet për rizgjedhjen, pra, me atë që do t’i bëjë njerëzit të kënaqur, dhe pastaj me atë që
është më e mirë për shoqërinë. Kjo është mënyra se si natyra egoiste e njeriut e zbatuar në ata
që fitojnë pushtet lëndon shoqëritë tona. Ky kombinim i natyrës egoiste të njeriut që e shtyn
elektoratin të zgjedhë zyrtarë që do t’i japin atij atë që ai (elektorati) kërkon, dhe që e bën
udhëheqësin të fokusohet në të ardhmen e tij politike, shpie në shkatërrimin e një shoqërie
demokratike. Prandaj, tendenca për shkatërrimin e një shoqërie demokratike është shumë e
fuqishme. Është kjo arsyeja që bëri Profesor Tytler të thotë : “Një demokraci nuk mund të
ekzistojë si një formë e përhershme qeverisjeje” (2). Për ta thënë më qartë problemin: njeriu e
dëshiron demokracinë, por vetë natyra e tij e shkatërron demokracinë.
Kur ia bashkëngjit këtë faktit që bota jonë po lëviz me një shpejtësi përherë e më të
madhe--- se sa aftësia e udhëheqësve tanë për të përshpejtuar, apo madje edhe për të reaguar--kemi një problem serioz. Udhëheqja sot shfaqet e shqetësuar në reagimin ndaj krizave, në vend
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që të ushtrojë një udhëheqje me vizion. Ne jemi më shumë të fokusuar në kontrollin e
shkatërrimit. Udhëheqja reagon atëherë kur duhet të parandalojë.
Do të doja të merresha me problemin nga pikëpamja e përgjegjësisë dhe e nxitjes së
udhëheqësit në shoqëritë demokratike. Udheheqësi i vërtetë duhet t’i shërbejë popullit të tij dhe
të përmbushi nevojat e njerëzve, ndonëse ai duhet të dallojë mes asaj që ai kërkon t’i shërbejë
dhe asaj që ai dëshiron, dhe asaj që atij i nevojitet me të vërtetë. Unë dua të them të njëjtën gjë
që ish-presidenti i Universitetit Columbia (Columbia University), tha:
Bota është e përbërë prej tri lloje njerëzish: disa që i bëjnë gjërat të ndodhin, shumë që i
shohin gjërat të ndodhin, dhe pjesa më e madhe që nuk e ka idenë se çfarë po ndodh. (3)
Pra, është mëse e qartë se asnjë udhëheqës i përgjegjshëm nuk mund t’i lerë në dorë përcaktimin
e politikës kombëtare grupit politik që do të vij pas tij. Dhe megjithëkëtë, në një shoqëri
demokratike, është ky grup që duhet të aprovojë arritjen e udhëheqësit.
Ishte kjo dilemë që e bëri Edmund Burke, filozofin politik të shekullit të tetëmbëdhjetë në
Angli, të thotë:
Dallimin e madh mes burrit të vërtetë qeveritar dhe atij që pretendon të jetë i tillë e
gjejmë në atë që i pari sheh në të ardhmen, ndërsa tjetri vetëm në të sotmen; i pari jeton
të përditshmen, dhe vepron që t’ia arrijë qëllimit; ndërsa tjetri vepron për kohëzgjatjen e
parimeve dhe për pavdekësinë .(4)
Sipas Burkes, ka dy karakteristika që dallojnë një burrë të vërtetë shteti nga një politikan i
zakonshëm:
1.
2.

Burri i shtetit ka aftësinë të mendojë për një periudhë të gjatë me largpamësi.
Burri i shtetit operon përmes parimeve që mbesin.

Ndonëse analiza e Burkes u bë tri shekuj më parë, unë jam i bindur se është po aq e drejtë edhe
sot. Janë këto dy karakteristika të nevojshmë për një burrë shteti për të cilat do të doja të
meditonim së bashku.
Le të marrim parimin e parë: Burri i shtetit ka aftësinë të mendojë për një periudhë të
gjatë me largpamësi. Sipas Burkes , burri i shtetit parashikon se ku duhet të shkojë vendi. Ai
vepron sikur të besonte që plani i kombit të tij të ekzistonte, si një plan që është udhëheqës për
veprimet e tij. Burri i shtetit operon me bindjen se ka një plan që ngrihet mbi udhëheqësin
specifik. Unë do t’ju thoja se burri i shtetit vepron sikur të kishte një plan që është i autorizuar
nga dikush më i madh se ai vetë, dikush me ide më domethënëse se sa të tijat. Është e vyer bindja
se ky plan është i njohur. Puna më e madhe e burrit të shtetit është ta dallojë atë plan dhe ta
mundësojë atë. Ai shqetësohet më tepër për atë që është më e mirë për vendin e tij, sesa për të
ardhmen e tij politike. Fakti është se ai sheh hapat e nevojshëm për të shkuar atje, madje edhe
kur i dalin pengesa gjatë rrugës, dhe se ç‘duhet bërë për t’ë ngadhënjyer mbi to. Ai ka një
pikëpamje të lartë për veten, dhe ai ka një ndjenjë të thellë përgjegjësie personale.
Clarke shton edhe këtë ndriçim:
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Politikani mendon për zgjedhjet e ardhme, burri i shtetit për gjeneratën e ardhme.
Politikani kërkon suksesin e partisë së tij; burri i shtetit atë të vendit të tij. Burri i shtetit
dëshiron të lundrojë, ndërsa politikani është i kënaqur të rrjedhë. (5)
Burrat dhe gratë në poste të larta zyrtare njohin nevojën për një udhëheqje me vizion. Winston
Churchill arriti të pohojë diçka të tillë: “Kombi do ta ketë të vështirë të shohë në udhëheqës
veshëngrehur.” (6) Morrow shtoi:
Ndryshimi mes politikanit dhe burrit të shtetit është se politikani sheh në ç‘drejtim
shkojnë njerëzit dhe përpiqet t’u paraprijë, ndërsa burri i shtetit sheh atë që është më e
mira dhe e domosdoshmja, madje e bën këtë, ndonëse askush mund të mos e ndjekë. (7)
Fjalët e tij, fatkeqësisht, tingëllojnë shumë të afërta. Burri i shtetit duhet të udhëheqë me vizion
të përcaktuar qartë.
Ndërsa shohim këto karakteristika--- aftësia për të menduar për një kohë të gjatë me
largpamësi --- përfundimisht ne duhet të bëjmë pyetjet: nga vjen kjo karakteristikë? Si mund ta
ndërtojmë këtë karakteristikë në udhëheqësit tanë? Unë kam diskutuar në vende të tjera se
Perëndia ka një plan specifik për çdo komb. (8) Për shkak të kohës, unë nuk do t’i përsëris këto
argumente këtu. Por, do të desha të përqendrohesha më tepër në atë se si udhëheqësi mund të
bëjë pjesë në këto plane. Si kujtesë për planet e Perëndisë për kombet tona, dëgjoni fjalët e
Perëndisë të thëna një kombi dy mijë e pesëqind vjet më parë: “Unë i njoh mendimet që kam për
ju, mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t’ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë.” (9) Ndërsa
planet e Tij janë specifikë për çdo komb, qëllimi është i njëjë për të gjitha kombet : mirëqenia.
Ka një plan për çdo komb, për çdo periudhë të vendosur prej Kryearkitektit për kombet tona.
Është një gjë të jesh i bindur për ekzistencën e një plani dhe diçka tjetër të dish planin.
Shumë udhëheqës sillen sikur e shohin një plan të tillë. Megjithëkëtë, historia gjykon nëse
individi qe burrë shteti apo politikan. Perëndia na e bëri shumë të qartë këtë kur tha:
Duke qenë se mendimet e Mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë
rrugët e Mia. Ashtu si qiejtë janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e Mia janë më të
larta se rrugët tuaja dhe mendimet e Mia, janë më të larta se mendimet tuaja. (10)
Të përpjekurit për të menduar fisnikërisht, nuk na japin mendjen e Perëndisë. Të njohurit e planit
të Perëndisë mund të fitohet vetëm duke derdhur mendjen e Tij në ne, si rezultat i të jetuarit të
jetëve tona në varësi ndaj Tij.
A mundet kreu i shtetit të dallojë mendjen e Perëndisë lidhur me kombin e tij? Abraham
Linkoln, ndërsa qe president, tha:
Unë kam pasur kaq shumë zbulesa të drejtimeve të Tij shumë herë kur kam qenë i
kontrolluar nga një forcë e ndryshme nga vullneti im, saqë unë nuk mund të dyshoj aspak
dhe jam i bindur se ka qenë prej së larti. Unë e shoh rrugën time vazhdimisht të qartë për
të vendosur nëse kam prova, fakte të mjaftueshme mbi të cilën mund të mbështetem. Por
unë mund të kujtoj ndonjë çast në të cilin kam ndjekur vendimin tim, dhe duke u
92

mbështetur në një vendim të tillë rezultatet kanë qenë të pakënaqshme, madje në çdo çast
që jam mbështetur në opinionet e njerëzve të tjerë, kam mbetur gjithashtu i pakënaqur.
Unë jam i kënaqur kur i Gjithëpushtetshmi dëshiron që unë të veproj apo të mos veproj
për një çështje të caktuar, Ai e gjen mënyrën se si të ma zbulojë apo të ma njoftojë këtë.
(11)
Linkolni shtoi këtë thënie në një rast tjetër:
Nëse do të ishte e mundur që Perëndia t’u zbulonte vullnetin e Tij të tjerëve, në një pikë
që është e lidhur me detyrën time, mund të supozohet se Ai do të ma kishte zbuluar
drejtëpërdrejti mua...Është dëshira ime më e zjarrtë të njoh vullnetin e Udhëheqësit
Hyjnor për këtë çështje. Dhe nëse do ta mësoja se cili do të ishte ky, do ta bëja atë! (12)
Perëndia jo vetëm që mund t’u japë mendjen e Tij udhëheqësve, por udhëheqësi mund ta kërkojë
mendjen e Perëndisë me besim. Megjithëkëtë, çelësi i sigurisë së Linkolnit qe dedikimi i tij në të
ndjekurit e Planit të Perëndisë, sapo t’i zbulohet atij.
Burri i shtetit sheh një plan afatgjatë me largpamësi, operon sipas tij, dhe mat shfaqjen e
administrimit të tij në krahasim me të.
Karakteristika e dytë e burrit të shtetit sipas Burkes është : Burri i shtetit operon “sipas
parimeve që mbesin”. Unë e kuptoj Burken kur thotë se burri i shtetit operon me parime të larta
që mund t’i qëndrojnë, jo vetëm gjykimit të elektoratit, por edhe të Perëndisë. Burri i shtetit
pranon se ka rregulla bazë përmes të cilave duhet të punojnë udhëheqësit zyrtarë. Për burrin e
shtetit, qëllimi është jo vetëm i rëndësishëm, por mënyra se si ai e arrin atë qëllim është
gjithashtu e rëndësishme. Burri i shtetit, ndonëse ka qëllime komanduese, vepron sikur nuk do t’i
duhej t’i arrinte këto qëllime me fuqinë e tij. Atij nuk i duhet të marrë një rrugë të shkurtër për të
siguruar suksesin. Ai ka një kod të fortë etike.
Cilat janë ato parime të qëndrueshme? Unë do t’ju thoja se ato përfshijnë cilësi të tilla,
si : ndershmëria, drejtësia, durimi dhe shërbesa sakrifikuese për të tjerët. Dwight Eisenhower
tha :
Cilësia kryesore për një udhëheqës është ndershmëria e padiskutueshme... Mësimet dhe
veprimet e tij duhet të përputhen njëri me tjetrin. Prandaj, nevoja e parë më e madhe
është ndershmëria dhe qëllimi i lartë. (13)
Sërish, këto vlera arrihen më mirë kur ka bindje ndaj Perëndisë. George Washington, në
fjalimin e tij të lamtumirës, dha këshillën e tij për mirëqenien e kombit për hir të të cilit kishte
sakrifikuar kaq shumë:
Le të supozojmë se e moralshmja mund të mbahet pa religjonin. Çfarëdo që mund të
thuhet se është arsimimi i sofistikuar që përmirëson moralin..., arsyetimi dhe përvoja na
detyrojnë të mohojmë se morali kombëtar nuk mund të triumfojë nëse përjashtohet parimi
religjoz. (14)
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Parimet e larta duhet të bazohen në nderimin për Perëndinë. Si për shembull, Vetë Perëndia dha
udhëzimet e mëposhtme:
Kështu thotë Zoti i ushtrive: Zbatoni me përpikmëri drejtësinë dhe tregoni secili mirësi
dhe mëshirë për vëllezërit tuaj. Mos e shtypni të venë dhe jetimin, të huajin dhe të
varfërin; dhe askush të mos kurdisë në zemër të vet të keqen kundër vëllait të vet. (15)
Bindja ndaj Perëndisë në jetën e një udhëheqësi do të na shpjerë në administrimin e drejtësisë,
sikurse edhe në një shqetësim për të tjerët, duke përfshirë anëtarët më të dobët të shoqërisë --- ata
që kurrë nuk mund të paguajnë politikisht. Gibbons e përmblodhi kështu shoqërinë kur tha një
shekull më parë:
Çdo filozof dhe burrë shteti që ka diskutuar mbi subjektin e qeverive njerëzore, e ka
kuptuar se nuk mund të ketë një shoqëri të qëndrueshme pa drejtesi, as drejtësi pa moral,
as moral pa religjon, as religjon pa Perëndinë. (16)
Në këto shënime të shkurtra kam thënë se këto dy karakteristika kyçe të një burri shteti
mund të ndërtohen më së miri në jetën e një udhëheqësi përmes një varësie nga Perëndia. Pyetja
themelore është : A mundet një udhëheqës të sigurojë një udhëheqje me vizion pa qenë i varur në
Perëndinë?
A mundet të dijë një udhëheqës planin e Perëndisë pa e kërkuar Perëndinë?
Linkolni tha:
Unë duhet të isha personi më i paaftë për të menduar seriozisht dhe më vetëkrenari i të
tërë kreut të bllokut mbi shtrojën e këmbëve (Toka është shtroja e këmbëve të Perëndisë),
nëse në përmbushjen e detyrave që më janë ngarkuar në këtë vend, unë do të shpresoja se
do t’ia dilja mbanë pa urtësinë e Perëndisë, dhe të merrja për bazë urtësinë e njerëzve.
(17)
Linkolni donte të thoshte: “Unë duhet t’i marr udhëzimet nga udhëheqësi absolut i kombit tim.”
Me këto fjalë ai njohu se plani i vetëm efektiv për kombin e tij mund të sigurohej vetëm përmes
të qenit i varur nga Perëndia. Ai na jep një kuptim që është themelor për tërë burrat e shtetit në
tërë kulturat dhe në të gjitha fushat.
Mendimi im është se udhëheqësi që sheh ekzistencën e një plani afatgjatë bën një
ndryshim shumë më të madh. Udhëheqësi, përgjithësisht i njohur si më i urti që ka ekzistuar
ndonjëherë, mbreti Solomon, tha nën frymëzimin e Perëndisë: “Kur nuk ka një vizion profetik,
populli bëhet i shfrenuar” (18). Ai njohu të vërtetën që neve na nevojitet: një kornizë si
udhëheqje për kombet tona. Për personin që e njeh Perëndinë e tij, asnjë sfidë nuk është e
pakapërcyeshme. Një kryeministër, i frymëzuar prej Perëndisë tha : “Populli i atyre që e njohin
Perëndinë e tyre do të tregojë qëndresë dhe do të veprojë”. (19)
Në ndryshim nga i pari, personi që nuk e njeh ekzistencën e një plani afatgjatë,
përgjithësisht sheh pak domethënie në veprimet e tij. Unë mendoj se ju mund të shihni
pamundësinë e çdokujt që do të mohonte realitetin që Kryearkitekti mund të parashikojë një plan.
Dëgjoni fjalët e një skeptiku: “ Njeriu,...origjina e tij, rritja e tij, shpresa dhe frika e tij,
dashuritë dhe besimet e tij, nuk janë gjë tjetër veçse një bashkim i rastësishëm atomesh.” (20)
Me këtë perspektivë, nuk mund të ketë në asnjë mënyrë një planifikim afatgjatë. Ai që nuk mund
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të shohë Perëndinë, nuk mundet ta kuptojë planin e Tij. Dështimi i Hitlerit, i Stalinit dhe i Pol
Potit si udhëheqës, nisi me përspektivën e dështuar të të mohuarit të Perëndisë.
Unë nuk po them se çdo burrë shteti e jetoi jetën e tij në varësi ndaj Perëndisë.
Megjithëse, jam plotësisht i bindur se ai që dëshiron të bëhet burrë shteti mund ta arrijë më mirë
këtë qëllim nëse jeton ne varësi ndaj Perëndisë. Gladstone ndau me ne mendimin e tij:
Gjatë gjithë viteve në Kabinet, jam takuar me persona me një qind mendje, dhe jo më
shumë se dy apo tri prej tyre qenë përkrahës të lëvizjeve skeptike të kohës. (21)
Vëzhgimi i tij ishte se, ndonëse mund të duket e modës të shprehësh pavarësi nga Perëndia,
nëpunësit e mrekullueshëm zyrtarë qenë njerëz që e besonin Perëndinë.
Perëndia e bëri të qartë urtësinë që u jep bijve të Tij, ndërsa ata ecin në varësi me Të:
Dhe ne flasim dituri mes njerëzish të pjekur, por jo diturinë e asaj kohe dhe as të
pushtetarëve të kësaj kohe, që nuk arrin asgjë, por flasim diturinë e Perëndisë të fshehur
në mister, që Perëndia e kishte paracaktuar përpara kohërash për lavdinë tonë, të cilën
asnjë nga pushtetarët e kësaj kohe nuk e ka njohur...Por, sikurse është shkruar : “Ato
gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të
njeriut , janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan Atë” --- por Perëndia na i
ka zbuluar përmes Frymës së Tij. (22)
Unë besoj se udhëheqësit e kuptojnë nevojën e tyre për Perëndinë më shumë se cilido në
segmentet e tjerë të shoqërisë, sepse udhëheqja, ndërsa hyjmë në shekullin e njëzet e njëtë, është
përtej aftësisë së mendjes njerëzore të pa ndihmuar nga Perëndia. Jezusi foli për këtë kur u tha
pasuesve të Tij më të afërt:
Lum sytë që shohin ato që shihni ju, sepse ju them se shumë profetë dëshiruan të shohin
ato që ju shihni, por nuk i panë, dhe të dëgjojnë ato që ju po dëgjoni, por nuk i dëgjuan.
(23)
Mbretërit janë përpjekur gjithmonë të kuptojnë misteret e Perëndisë. Megjithëkëtë, dua t’ju them
se burrat e shtetit përgjatë gjithë shekujve e kanë kuptuar se edhe pasuesi më i thjeshtë i Jezus
Krishtit e kupton atë që ai , i cili ecën i mbështetur në fuqinë e tij, nuk mund ta kuptojë kurrë.
Perëndia dha këtë mësim:
Nuk ka pushtet veçse përmes Perëndisë; dhe pushtetet që janë, janë caktuar nga
Perëndia...Autoritet janë shërbëtorë të Perëndisë, që i kushtohen vazhdimisht këtij
shërbimi. (24)
Udhëheqësit janë shërbëtorë të Perëndisë. Ata janë shërbëtorë të Perëndisë sikurse çdo prift. Si i
tillë, shërbëtori duhet ta njohë Mësuesin e tij.
Të jesh i thirrur për të qenë udhëheqës do të thotë të jesh i thirrur prej Perëndisë për të
qenë burrë shteti, gjë që në vetvete është të jesh i thirrur për të jetuar në varësi ndaj Perëndisë.
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Burri i shtetit e njeh veten si një shërbëtor i papërshtashëm për t’i përmbushur vetë përgjegjësitë.
Ai është shërbëtor para së gjithash i Perëndisë dhe së dyti i tërë njerëzve.
Linkolni tha prerë : “ Besimi në Perëndinë është i domosdoshëm për një burrë shteti të
suksesshëm." (25) Ai që shërbeu gjatë krizave më të mëdha të kushtetutës dhe të integritetit
kombëtar në historinë e Shteteve të Bashkuara qe i bindur se burri i shtetit nuk mund të jetë gjë
tjetër veçse një njeri i Perëndisë. Nëse ka ndonjë zonë brenda sferës së veprimtarisë njerëzore ku
të menduarit një dimensional është i papranueshëm, kjo është para së gjithash dhe mbi të gjitha,
në udhëheqjen e kombeve.
Udhëheqësi duhet ta vendosë veten në varësi ndaj Perëndisë. Udhëheqësi duhet t’i
udhëheqë njerëzit në përulje përpara Perëndisë se Gjithëpushtetshëm, Arkitektit të tyre. Kjo
është një sfidë për kokën drejtuese të qeverisë së çdo kombi. Unë besoj se sfida ndaj udhëheqjes
u shpreh qartë në kohën e Jezusit:
Edhe midis krerëve, shumë besuan në Të { Jezusin }. Por, për shkak të farisejve, nuk
rrëfenin, për të mos qenë të përjashtuar nga sinagoga, sepse donin lavdinë e njerëzve më
tepër, se lavdinë e Perëndisë. (26)
“Ata donin lavdinë e njerëzve më tepër se lavdinë e Perëndisë”. Ky është kurthi për
udhëheqësinë. Ai kap politikanin dhe duhet të hasi rezistencë prej burrit të shtetit. Udhëheqësi
duhet të ketë dëshirë të merret me egon e tij. Ne duhet ta përulim veten.
Burrat e shtetit, siç i përkufizoi Burke, nuk janë gjithmonë popullorë. Ata shpesh nuk
bëhen krerët e qeverive. Megjithëkëtë, unë jam i bindur se ata japin një kontribut. Le të marrim
William Willberforce. Në 1780, ai hyn në moshën 21 vjeçare në Parlamentin Britanik, anëtari më
i ri, një orator i talentuar, një yll që po ngrihej në politikën britanike. Shumë e ndjenë se ai do të
bëhej kryeministër. Megjithëkëtë, pas pesë vjet të hyrjes së tij në parlament, ai njohu Perëndinë.
Ai e përshkroi me këto fjalë këtë ngjarje: “Frika e ndëshkimit qe kaq e madhe saqë një ndjenjë
faji për mëkatet e mia të mëdha më kishte përmbytur, pasi unë kisha neglizhuar kaq gjatë
mëshirat e pakrahasueshme të Perëndisë dhe të Shpëtimtarit tim”. (27) Synimi i Willberforce
ndryshoi. Deri në atë çast, ai i përshkroi në këtë mënyrë synimet e tij : “Vitin e parë kur isha në
Parlament, unë nuk bëra asgjë --- asgjë që ka vlerë për ndonjë gjë. Fama ime qe objektivi im i
dashur”. (28) Kjo nuk është gjë tjetër veçse pohimi i ndershëm i një politikani. Megjithëkëtë,
duke u bazuar në zemrën e tij të ndryshuar dhe në marrëdhënien e tij të re me Perëndinë, ai shkroi
dy vjet më pas: “Perëndia i Gjithëpushtetshëm ka vënë përpara meje dy objektiva të mëdha --shkatërrimin e tregtisë së skllevërve dhe reformimin e klasave.” (29) Ai kishte një vizion. Dhe
këto dy qëllime e udhëhoqën atë deri sa ai vdiq, 46 vjet më pas.
Wilberforce punoi pa rreshtur për dy ndryshime në Angli: një ndryshim frymor, d.m.th.,
ndryshimi i zemrës për Perëndinë; dhe ndryshimeve shoqërore, duke përfshirë eliminimin e
skllavërisë dhe reforma të tjera, të bazuara në zbatimin e parimeve dhe të drejtësisë biblike. Ai
solli shumë të tjerë në takim me Perëndinë. Rilindja frymore u përhap në tërë Anglinë e
udhëhequr nga shumë persona të tjerë dhe gradualisht hyri në çdo nivel të shoqërisë, dukë
përfshirë edhe qeverinë. Ai sakrifikoi karrierën e tij politike në fushatën jopopullore për
shkatërrimin e skllavërisë. Ndonëse, me kalimin e kohës ndryshimi erdhi. Në 1807, tregëtia e
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skllevërve u shkatërrua. Më 1833, disa ditë përpara se të vdiste Willberforce, Parlamenti votoi
për shkatërrimin e skllavërisë.
Ai kurrë nuk u bë kreu i qeverisë, por dua t’ju them se ai dha një kontribut shumë më të
madh se sa një kryeministër. Sipas përkufizmit të Burkes dhe sipas mendimit tim, ai qe një burrë
i vërtetë shteti. Baza për këtë vizion, zelli dhe arritjet e tij ishin besimi në Perëndinë. Pa këtë
besim, ai kurrë nuk do të kishte dhënë kontributin që dha. Dhe kush e di se si do të shkonte fundi
i historisë së skllavërisë!
Ne kemi nevojë për burra shteti, siç i ka përkufizuar Burke, në çdo nivel qeverisjeje. Kjo
përfshin administrimin zyrtar. Pyetja ime për ju është : po e lejojmë Perëndinë të na bëjë burra
shteti për të cilët kanë nevojë kombet tona? Ose, a po lejojmë që qëllimet e vogla egoiste të
qëndrojnë përpara rrugës sonë?
Linkolni e këshilloi popullin e tij:
Është detyrë e kombeve sikurse dhe e njerëzve, që të kenë varësinë e tyre nga Perëndia, të
dëshmojnë mëkatet dhe të ligat e tyre, me një dhimbje të përulur, megjithatë me shpresën
e sigurtë se pendesa e vërtetë do të udhëheqë në mëshirë dhe në falje; dhe do të njohin të
vërtetën sublime, të lajmëruar në Shkrimet e Shenjta dhe të provuara nga e tërë historia,
se ata kombe vetëm bekohen nga Perëndia, që është Zoti. (30)
Ai përdori fjalën pendesë --- që do të thotë të lemë zemrat të thyhen për ato gjëra që thyejnë
zemrën e Perëndisë. Ne duhet t’i lemë zemrat tona të thyhen për mospërfilljen tonë ndaj
Perëndisë. Ne duhet t’i lemë zemrat tona të thyhen për punët dhe për shqetësimet tona, për
planet tona, duke u lënë përparësi atyre të Perëndisë. Ne duhet t’i bëjmë këto si individë dhe si
kombe.
Si mundemi ju dhe unë të kemi këtë marrëdhënie intime me Perëndinë ku Ai të na zbulojë
mendjen dhe planet e Tij? Perëndia na krijoi për shkak se na deshi dhe sepse donte të na
dhuronte dashurinë e Tij si pjesë e kësaj miqësie intime me Të. Perëndia që sundon mbi kombet
është i shenjtë --- pa asnjë papërsosmëri morale. Megjithëkëtë, ne nuk jemi të përsosur moralisht.
Ne kemi prirjen për të bërë të keqen. Ne i lëndojmë të tjerët, madje edhe ata që duam, me
egoizmin tonë. Papërsosmëria jonë morale --- pashenjtëria --- bllokon këtë shoqëri me Perëndinë.
Kjo na përjashton nga prania e Perëndisë së Shenjtë. Pashenjtëria jonë është e pakrahasueshme
me shenjtërinë e përsosur të Perëndisë. Problemi është i pakapërcyeshëm nga pikëpamja
njerëzore. Ne vetë nuk mund të vijmë dot në praninë e Perëndisë së Shenjtë. Ne vetë jemi të
ndarë nga Ai që na krijoi dhe na do. Pasojat e përjetshme janë të mëdha kur dikush e sheh se ai
është i ndarë nga Krijuesi gjë që do të thotë se në fund të jetës së tij, ai do të shkojë në ferr.
Si mundet të ngadhënjehet kjo miqësi e bllokuar me Perëndinë? Ne kemi nevojë të na
falen mëkatet që Perëndia të na afrojë tek Vetja. Ne vetë nuk mundemi kurrësesi ta përmbushim
këtë. Vetëm Perëndia i Gjithëpushtetshëm mund ta bëjë. Kjo është pikërisht arsyeja e ardhjes së
Vetë Perëndisë në tokë si Jezus, që të vdesë në vend të ndëshkimit për mëkatin tonë. Perëndia na
ka thënë:
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Jezusi është shembëllesa e Perëndisë së padukshëm. . . . Prej Jezusit u krijuan të gjitha
gjërat: ato që janë në qiejtë dhe ato mbi dhé, gjërat që duken dhe ato që nuk duken, frone,
zotrime, principata dhe pushtete; të gjitha gjërat janë krijuar me anë të Tij dhe në lidhje
me Të. Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në Të. . . Ai është fillimi
dhe i parëlinduri nga të vdekurit, përderisa të ketë parësinë në çdo gjë. Sepse Perëndisë i
pëlqeu që në Jezusin të banojë e gjithë plotësia, duke bërë paqen me anë të gjakut të Tij të
derdhur në kryq . (31)
Mahatma Gandi ( Mahatma Gandhi ), e përshkroi këtë flijim kur ai tha se Jezusi: " një njeri që qe
plotësisht i pafajshëm e ofroi veten si një flijim për të mirën e të tjerëve përfshirë këtu edhe për
armiqtë e Tij, duke u bërë shpengim për botën. Ky qe një akt i përsosur ” ( 32 ).
Prandaj, Jezusi na ka thënë : "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati
veçse përmes Meje " (33) . Perëndia na ka treguar "se nuk ka asnjë tjetër emër nën qiell që u
është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi" (34) . Përmes vdekjes dhe
ringjalljes së Jezusit, Perëndia është në gjendje të na shohë si të shenjtë. Vdekja dhe ringjallja e
Jezusit është i vetmi burim që i është dhënë njeriut përmes të cilit mëkatet tona mund të falen dhe
mund të kemi këtë miqësi intime me Perëndinë. Perëndia na ka thënë:
Dhe ju vetë që dikur ishit të huaj dhe armiq në mendje me veprat tuaja të këqija, tani ju
paqtoi në trupin e mishit të Tij, me anë të vdekjes, që t'ju nxjerrë juve përpara vetes së Tij
shenjtorë, faqebardhë dhe të pafajshëm (35) .
Sepse Perëndia bëri që Jezusi i pamëkat të jetë mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e
Perëndisë në Të! (36)
Më lejoni të jem i qartë. Ajo që po ju shpall nuk është një fé. Është personi i Jezusit. Si vetë
Perëndia, Jezusi u takon të gjithëve, dhe jo vetëm disa racave, kulturave apo feve të botës. Unë
besoj se kjo është ajo që Mahatma Gandhi donte të thoshte kur u shpreh :
Për shkak se jeta e Jezusit ka rëndësinë dhe të jashtëzakonshmen për të cilën kam
aluduar, unë besoj se Ai i përket jo vetëm kristianizmit , por mbarë botës; të gjitha racave
dhe njerëzve, nuk ka rëndësi se nën cilin flamur apo emër apo doktrinë ato mund të
funksionojnë, të ushtrojnë besimin apo të adhurojnë Perëndinë e trashëguar nga
paraardhësit ( 37 ).
Pendesa dhe falja që na lejojnë të kemi një miqësi intime me Perëndinë dhe për këtë arsye të
jemi në gjendje të marrim udhëzime prej Tij, qendërzohet rreth personit të Jezusit. Le të mos
largohemi sot prej këtej duke menduar se mund të ketë ndonjë mënyrë tjetër përveçse përmes
përqafimit të Jezusit dhe vetëm të Tij.
Si mund ta vendosim besimin tonë në Jezusin për faljen e mëkateve tona në mënyrë që të
përjetojmë këtë miqësi intime me Perëndinë që zgjat përjetë dhe që na ndihmon të kuptojmë
mendjen e Perëndisë, ndërsa përmbushim përgjegjësitë që Ai na ka dhënë mbi këtë tokë?
Ilustrimi që komunikon më mirë këtë lidhet shumë mirë me mua për vendin në të cilin u rrita - - afër Ujëvarës së Niagarës. Shumë njerëz bëjnë gjëra të rrezikshme mbi ujëvarat e Niagarës në
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mënyrë që të tërheqin vëmendjen. Një nga këta qe një ekuilibrist që ecte mbi litar të lidhur në të
dyja anët e Ujëvarave. Ndërsa turma rritej, ai e përsëriti këtë gjë vajtje-ardhje disa herë, por
herën e fundit ai shtyu një karrocë me një rrotë teksa vazhdonte të ecte mbi litar. Pastaj me
guxim e mbushi karrocën me tulla duke përsëritur ecjen mbi litar vajtje-ardhje. Gjatë kësaj kohe
turma ishte rritur dhe të gjithë thërrisnin me zë të lartë. Pastaj ai pyeti turmën se sa prej tyre
besonin që ai mund të shkonte në anën tjetër e të hiqte tullat dhe në vend të tyre të mbante një
person. Turma thërriti si e çmendur. Pastaj ai e pyeti turmën : “ Kush dëshiron të hypi mbi këtë
karrocë ?” Turma heshti. Besimit të tyre u mungonte 100 % siguria. Ta vendosësh besimin në
Jezusin do të thotë të ulesh në karrocë me Të, duke u varur plotësisht në Të. I vetmi themel yni
për të pasur mëkatet tona të falura dhe për të hyrë në miqësi të ngushtë me Perëndinë është
vdekja e Jezusit në vendin tonë.
Të vendosësh varësinë në Jezusin do të thotë të kesh aftësinë për të ecur në intimitet me
Perëndinë. Zgjedhja e Perëndisë për një udhëheqje të drejtuar prej Tij zbatohet për çdo person.
Askush --- as ju dhe as unë --- nuk mund të këtë lejëhyrje në mendjen e Perëndisë pa jetën e
Jezusit në ne. Prandaj, unë të nxis ty të vish tek Ai. Jezusi na fton:
Nëse dikush ka etje, le të vijë tek Unë e të pijë. Ai që beson në Mua, sië ka thënë Shkrimi,
nga brendësia e Tij do të burojnë lumenj uji të gjallë. (38)
Ndërsa ne vijmë tek Jezusi dhe “pijmë” Ai do të na kënaqë dhe do të derdhet mbi të tjerët në
shoqërinë tonë, duke i bërë dhe ata të vijnë tek Jezusi dhe të “pijnë” prej Tij. Teksa një numër i
konsiderueshëm pijnë, shoqëritë tona do të reflektojnë gjithnjë e më tepër karakteristikat e Jezusit
dhe bashkë me to tolerancën dhe dhembshurinë që janë mëse të domosdoshme për një shoqëri
demokratike.
Për këtë arsye unë mund të të ftoj ty të vish tek Jezusi dhe të “pish”. Më lejoni t’ju nxis të
përqafoni Kryearkitektin e botës sonë dhe të jetës suaj. Unë të inkurajoj ta ftosh Jezusin në jetën
tënde duke iu lutur Perëndisë:
Perëndi i Shenjtë, të lutem më fal mua që kam mëkatuar kundër Teje. Të falemnderit që
më ke dashur kaq shumë, saqë erdhe në këtë tokë si Jezus dhe vdiqe në vendin tim, në
mënyrë që unë të kem një jetë të vërtetë me Ty. Unë të kërkoj Ty të vish në jetën time dhe
të më japësh një miqësi përgjithmonë të pathyeshme me Ty. Unë të kërkoj Ty të më
ndryshosh mua dhe së bashku më mua, botën. Falemnderit! Amen!
Kjo jo vetëm që do t’ju bëjë të nisni udhëtimin më të mrekullueshëm që njeriu ka njohur
ndonjëherë, por është edhe gjëja më domethënëse që secili prej nesh mund të bëjë për të qenë i
vlefshëm në shërbimin për kombet tona.
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Përgatitja e Shqipërisë për Marrjen e Paktit të Stabilitetit
dhe Shfrytëzimi në Maksimum I Përfitimeve prej Tij
9 November 1999
Ky është një moment historik për Shqipërinë. Në pak muaj, nga fillimi i bombardimit të
Beogradit, Shqipëria ka kaluar nga një mik i largët, i pavlerësuar në një kushuri të afërt, i ftuar të
futet brenda në shtëpi. Megjitate, siç është theksuar edhe nga shumë të tjerë, ky kushuri i afërt
duhet të mësojë shpejt si të jetojë brenda shtëpisë, see ndryshe miqtë do të humbin interesin në të
dhe ndërrojnë mendjen.
Ne po dëgjojmë diskutime për një Plan Marshall. Sytë e botës kanë qënë mbi Shqipërinë
që kur filloi sulmi ushtarak mbi Jugosllavinë, në fund të marsit, që u ndoq më pas nga kriza e
refugjatëve. Vendet e Perëdimit janë impresionuar me mënyrën se si shqiptarët i pranuan
refugjatët dhe ndanë me ta nga pjesa e tyre. Ky veprim preku një kordë humanitare në zemrat e
shumë njerëzve nga Perëndimi, që po e ndiqnin pa shpresë zhvillimin e kësaj krize. Për më tepër,
udhëheqësit e vendeve Perëndimore po e kuptojnë se pasi shprenzuan 3-6 miliardë dollarë gjatë
fushatës së bombardimit dhe një shumë po kaq të madhe, në mos më tepër, për rindërtimin e
Kosovës, do të kushtonte më pak të mbështesnin një zhvillim të të gjithë zonës, gjë që do të
ndihmonte në ndërtimin e demokracisë dhe do të pakësonte rrezikun e përpjekjeve të tilla në të
ardhmen. Megjitate, situata e tanishme është e ndryshme nga ajo e vitit 1947, kur George
Marshall bëri propozimin e tij historik. Së pari, ajo që ne po e quajmë “dhurues të lodhur”, do të
ishte më e drejtë të quhej një rritje e lakmisë, që i bën ata që kanë më pak të gatshëm të ndajnë
me nevojtarët.
E dyta, ndryshimi në zakonet dhe vlerat midis vendeve e tBallkanit dhe Evropës
Perëndimore është më i thelle se ai midis Evropës Perëdimore dhe Amerikës së Veriut 50 vjet më
parë. Rreziku i mosbesimit është më i madh. Dashamirësit e Shqipërisë kanë frikë se ekziston një
ndjenjë padurimi dhe një mungesë kuptimi nga vendet e Perëndimit.
Po dëgjojmë të njëjtat tema nga James Wolfensohn, Presidenti i Bankës Botërore, në 19
Korrik në Tiranë; të ashtuquajturit miq të Shqipërisë në 22 Korrik në Bruksel; dhe në Takimin e
Paktit të Stabilitetit Ballkanik në Sarajevo në 29 dhe 30 Korrik. Duke u përqëndruar në
Shqipërinë, Wolfersohn tha:
Në momentin ju keni mundësinë e pashoqe për zhvillimin e vendit tuaj…. Nëse ne
duam që Shqipëria të konkurrojë në Paktin e Stabilitetit… përndryshe bota do të
investojë në vende të tjera.1
Në takimin e të ashtuquajturve miq të Shqipërisë në 22 Korrik, deklarata e shtypit tha se ky grup
Bëri thirrje për ripërtëritje të përpjekjeve për të shpejtuar reformën demokratike
dhe të ekonomisë së tregut dhe theksuan rëndësinë e madhe të forcimit të sigurimit
publik dhe luftës kundër krimit dhe korrupsionit.2
Pas takimit të miqve të Shqipërisë, një komentator bëri vërejtet e mëposhtme:
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Nëse një vend nuk mund të kapërcejë periudhën e tranzicionit demokratik dhe
ekonomik që nevojitet për tregti dhe investime, ai nuk do të marrë ndihmë në këto
fusha. Dhe ky është një nga shqetësimet më të mëdha për Evropën Juglindore: Do
të kenë mundësi keto vende te permbushin kerkesat e “paktit të stabilitetit” dhe ta
çojnë deri në fund proçesin e reformave politike dhe ekonomike të domosdoshme
për bashkëpunim me Perëndimin? Evropa Juglindore akoma po përpiqet të kalojë
periudhën e tranzicionit nga komunizmi në kapitalizëm, gjë që Evropa e pasluftës
nuk pati nevojë të bënte.3
Pyetja që shtrohet për Shqipërinë është kjo: A do të jetë në gjendje Shqipëria t’u përmbahet
detyrimeve të Paktit të Stabilitetit. Shqetësimi për këtë çështje është shtuar si pasojë e njoftimeve
për shpërdorime të mëdha të ndihmave që janë dërguar Bosnjës4 dhe Rusisë5,6,7, gjë që mund të
çojë në prerjen e ndihmave nga dhuruesit.
Duke folur hapur, për shkak të një angazhimi jo të plotë nga dhuruesit e mundshëm, të
cilët me të parë shënjën më të vogël se fondet për Paktin e Stabilitetit janë shpërdoruar ose
qëllimet e larta të Paktit të Stabilitetit nuk janë arritur, do ta largojnë vëmendjen nga Shqipëria,
ndoshta për të mos u kthyer më kurrë.
Sfida që është përpara Shqipërisë është shumë e madhe. Ajo përfshin:
1. Përpjekjen për të bindur të tjerët që kanë mendime të ndryshme për Shqipërinë.
2. Përpjekje për të përqafuar vlerat e vendeve të huaja.
Qëllimi im me këto vërejtje është të ndihmojë Shqipërinë:
1. Të kuptojë mënyrën e të arsyetuarit të Planit Marshall.
2. Të përmbushë rolin e nevojshëm për vendet marrëse të ndihmave për tu bërë partnerë me
Evropën Perëndimore dhe Amerikën e Veriut.
3. Krijojë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur Planin Marshall të shekullit të njëzetë.
Unë jam i bindur se, duke u përpjekur të ndërtojmë një bashkëpunim të shëndoshë
ekonomik ndërkombëtar, ne mund të nxjerrim mësime të vlefshme nga Plani Marshall. Unë jam i
bindur se ka qëndrime brenda Planit që janë thelbësore për një bashkëveprim të shëndoshë
ekonomik dhe që mund të ndihmojnë Shqipërinë për vënien në jetë të Planit Marshall. Plani
Marshall u krijua nga Sekretari i Shtetit George C.Marshall gjatë ceremonisë së diplomimit të
Universitetit të Harvardit në 5 Qershor 1947. Unë e kam përfshirë atë deklaratë në faqet që
vijojnë duke marrë në konsideratë vlerat që thekson ky Plan, si dhe hapat për përtëritjen e tij sot.
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Plani Marshall
Ky është një fjalim i dhënë nga Sekretari i Shtetit George C.Marshall, në të cilin ai
paraqet një program asistence ekonomike për Evropën e copëtuar nga lufta. Ky
program u bë i njohur si “Fjalimi i Planit Marshall.”
5 Qershor 1947, Universiteti i Harvardit, Cambridge, Massachusetts.
…..Por duke folur më seriozisht, s’është e nevojshme t’ju them se situata sot në bot është
shumë serioze. Ajo duhet të jetë evidente për të gjithë njerëzit e mençur. Unë mendoj se
vështirësia e parë qëndron në faktin se ky është një problem shumë kompleks që vetë grumbulli i
madh i fakteve të paraqitura publikut nga shtypi dhe radio e bëjnë atë akoma më të vështirë për
njerëzit e thjeshtë të arrijnë të kuptojnë situatën. Përveç kësaj, amerikanët janë larg nga zonat e
trubullta të botës dhe është e vështirë për ta të kuptojnë vështirësitë dhe reagimet që rrjedhin si
pasojë e vuajtjeve të zgjatura të njerëzve, si dhe efektin e këtyre reagimeve mbi qeveritë e tyre në
lidhje me përpjekjet tona për të përkrahur paqe në botë.
Duke marrë parasysh kërkesat për rehabilitimin e Evropës, humbjet fizike të jetës,
shkatërrimet e dukshme të qyteteve, fabrikave, minierave dhe hekurudhave ishin matur saktë, por
është bërë e qartë gjatë muajve të fundit se ky shkatërrim nuk ishte aq serioz sa zhdukja e të tërë
strukturave të ekonomisë evropiane. Gjatë dhjetë vitete të fundit kushtet nuk kanë qënë normale.
Përgatitja e ethshme për luftë, por edhe mbështetja e përkjekjeve për luftë përfshinë të gjithë
fushat e ekonomive kombëtare. Makineritë janë bërë të pariparueshme ose të papërdorshme. Nën
sundimin arbitrar dhe shkatërrues nazist, cdo energji dhe iniciativë u vu në përdorim drejt
makinës ushtarake gjermane. Lidhjet e vjetra tregtare, institutet private, bankat, kompanitë e
sigurimeve dhe kompanitë e transportit u zhdukën përmes humbjes së kapitalit, përvetësimit
përmes shtetëzimit, ose thjesht nga shkatërrimi. Në shumë vende, besimi në paranë e vendit ishte
tronditur. Shkatërrimi i strukturës tregtare të Evropës gjatë luftës ishte i plotë. Rindërtimi po
vonohej nga fakti se dy vjet pas mbylljes së armiqësive paqja midis Gjermanisë dhe Austrisë nuk
ishte arritur akoma. Por edhe me një zgjidhje më të shpejtë të këtyre problemeve të vështira,
rehabilitimi i strukturës ekonomike të Evropës duket qartë që do të kërkoje një kohë shumë më të
gjatë dhe përpjekje më të mëdha nga ato të parashikuara.
Një nga fazat e kësaj çështje është interesante dhe serioze. Fshatari gjithmonë kishte
prodhuar prodhimet ushqimore për ti shkëmbyer me njerëzit nga qyteti për gjërat e tjera të
nevojshme për jetesën. Ndarja e punës është baza e qytetërimit modern. Në kohën e sotme kjo
kërcënohet nga shkatërrimi. Industritë e qyteteve të vogla dhe të mëdha nuk prodhojne të mirat e
nevojshme për të shkëmbyer me prodhimet ushqimore të fshatarit. Materialet për lëndët e para
dhe lëndët djegëse janë pakësuar shumë në sasi. Makineritë ose mungojnë ose janë të vjetëruara
dhe papërdorshme. Fshatari ose bujku nuk mund të gjejë ne treg ato mallra që dëshiron te blejë.
Kështu që shitja prodhimeve të tokës për të ardhura që ai nuk mund ti përdorë i duket një
marrëveshje pa përfitim. Ai atëherë ka shndërruar shumë fusha te mbjellja në kullota. Ai i ushqen
më tepër misër kafshëve që ka dhe gjen për vete dhe për familjen sasi të mjaftueshme ushqimi,
sado nevoja të ketë për veshje ose gjëra të tjera të zakonshme të qytetërimit. Ndërkohë, njerëzit
në qytete vuajnë për ushqim dhe lëndë djegëse dhe në disa vende kjo arrin afër urisë së
përgjithshme. Kështu që qeveritë janë të detyruara të përdorin paratë e huaja dhe kreditë të
sigurojne keto mjete te nevojshme jashte. Ky proçes harxhon shumë fonde që janë të nevojshme
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për rindërtim. Kështu, një situatë shumë e rëndë po krijohet që eshte një paralajmërim jo i mirë
për botën. Sistemi modern i ndarjes së punës mbi të cilin është mbështetur shkëmbimi i
prodhimeve është në rrezik të shkatërrohet.
E vërteta është se kërkesat e Evropës për tre, katër vitet e ardhshme për ushqime dhe
mjete të tjera të nevojshme, kryesisht nga Amerika, janë kaq më të mëdha se mundësitë e saj për
të paguar sa që ajo ka nevojë për ndihmë të mëtejshme ose ndryshe do të ballafaqohet me
rrënimin ekonomik, social dhe politik të një karakteri të rëndë.
Zgjidhja e këtij problemi qëndron në thyerjen e rrethit vicioz dhe kthimin e besimit
tek evropianët në të ardhmen e ekonomisë të vendeve të tyre dhe kontinentin evropian të
tërë. Prodhuesi dhe fshatari duhet të jenë në gjendje dhe të kenë dëshirë të shkëmbejnë prodhimet
e tyre për monedha, vlera e përjetshme e së cilës nuk diskutohet.
Duke lënë mënjanë efektin demoralizues mbi botën dhe mundësitë për çrregullime si
rezultat i mungesës së shpresës së njerëzve të shqetësuar, pasojat në ekonominë Amerikane
duhet të jenë të dukshme për të gjithë. Është llogjike që Shtetet e Bashkuara duhet të bënin
gjithçka të mundur të ndihmonin në kthimin e një klime të shëndoshë ekonomike në botë,
pa të cilën nuk mund të kishte stabilitet politik dhe siguri për paqe. Politika jonë nuk është
kundër një vendi të caktuar ose një doktrinë por kundër varfërisë, urisë, mungesës së
shpresës dhe kaosit. Qëllimi i saj duhet të jetë ripërtëritja e ekonomisë në botë në mënyrë
që të krijojë mundësi për krijimin e kushteve politike dhe sociale në të cilat institucionet e
lira mund të ekzistojnë. Një ndihmë e tillë, unë jam i bindur, nuk duhet të jetë pjesë-pjesë
sa herë që ndodh ndonjë krizë. Çdo ndihmë që kjo qeveri do të japë në të ardhmen duhet të
sigurojë shërim dhe jo thjesht qetësim. Çdo qeveri që është e gatshme të ofrojë ndihmë në
proçesin e rindërtimit do të gjejë bashkëpunim të plotë, unë jam i sigurtë, nga qeveria e
Shteteve të Bashkuara. Çdo qeveri që manovron të blokojë proçesin e rindërtimit të
vendeve të tjera nuk mund të presë ndihmë prej nesh. Më tej, qeveritë, partitë politike, ose
grupet që kërkojnë të shfrytëzojnë varfërinë njerëzore me qëllim që të përfitojnë politikisht
ose në ndonjë mënyrë tjetër do të ndeshet me kundërshtimin e Shteteve të Bashkuara.
Është tashmë e njohur se përpara se qeveria e Shteteve të Bashkuara të vazhdojë me
përpjekjet e saj për të lehtësuar situatën dhe ndihmojë Evropën për rindërtimin e saj, duhet të
ekzistojnë një marrëveshje midis shteteve të Evropës për sa i përket kërkesave të situatës dhe
pjesës që këto vende vetë do të luajnë për të bërë efektive çfarëdo lloj veprimi që do të
ndërmerret nga kjo qeveri. Nuk do të ishte as e përshtatshme dhe as efikase për këtë qeveri të
marrë përsipër hartimin e një programi të njëanshëm për të ndihmuar Evropën të rimëkëmbet
ekonomikisht. Kjo do të jetë detyra e evropianëve. Iniciativa, mendoj unë, duhet të vijë nga
Evropa. Roli i Shteteve të Bashkuara duhet të jetë ai i ndihmës miqësore në hartimin e një
programi evropian dhe më pas të mbështesë një program të tillë për sa kohë që të jetë praktike për
ne. Programi duhet të jetë një, i përbashkët, i miratuar nga një numër kombesh evropiane, në
mos të tëra.
Si një pjesë thelbësore e çdo veprimtarie të suksesshme nga Shtetet e Bashkuara është të
kuptuarit nga populli amerikan i karakterit të problemit dhe zgjidhjet e mundshme që mund të
zbatohen. Pasioni politik dhe paragjykimi nuk duhet të luajnë rol. Me largpamësi dhe
vullnetin e njerëzve tanë të ballafaqohen me përgjegjësinë e madhe që historia ka vënë mbi
vendin tonë, vështirësitë që kam shpjeguar më sipër mund dhe do të kapërcehen.
Më vjen keq që në çdo rast që kam thënë diçka publikisht për situatën ndërkombëtare,
kam qënë i detyruar nga nevoja e rastit të hyj në diskutime teknike. Por në mendjen time, është
shumë e rëndësishme që njerëzit tanë arrijnë në një farë kuptimi të përgjithshëm të situatës të
ndërlikuar, se sa të reagojnë nga një pasion ose paragjykim ose ndjenjë e momentit. Siç thashë në
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mënyrë formale pak më parë, ne jemi larg nga skena e këtyre trazirave. Është e pamundur të
kapet rëndësia reale e situatës thjesht duke lexuar ose dëgjuar ose edhe duke parë fotografi ose
filma. Dhe përsëri e ardhmja e botës varet nga një gjykim i drejtë. Varet, mendoj unë, në
kuptimin nga populli amerikan se cilët janë faktorët e ndryshëm mbizotërues. Cilët janë reagimet
e njerëzve? Cilët janë justifikimet për këto reagime? Ç’do të jenë vuajtjet? Ç’do të jetë e
nevojshme? Ç’mund të bëhet? Çfarë duhet të bëhet?
Shumë faleminderit.

106

Themeli për Vlerat që Mbështetën Planin Marshall Si Pjesë e
Ndërtimit të një Bashkëpunimi të Shëndoshë Ekonomik
Ne mund të sqarojmë një sërë parimesh që çuan George Marshall në fjalimin e e tij në
Universtitetin e Harvardit ku ai prezantoi konceptin për Planin Marshall. Disa nga to janë:
1.
2.
3.
4.

Bashkësia do të jetë më e shëndetshme se kurrë kur çdo pjestar i saj është i shëndetshëm.
Bashkësia do të jetë më e sigurtë kur asnjë nuk ndihet i përjashtuar.
Një ekonomi e shëndoshë është pjesa më e rëndësishme përbërëse e një shoqërie të shëndoshë
Nëse kam mundësi, kam detyrim të ndihmojë vëllain kur ai ka nevojë.

Është e qartë se George Marshall parashikoi një bashkëpunim ndërmjet dhuruesve dhe marrësve,
jo thjesht një shpërndarje të ketyre ndihmave. Ai u kërkoi vendeve evropiane:
1. Te merrnin iniciativën në formulimin e një plani për rindërtimin.
2. Te merrnin iniciativën për zbatimin e këtij plani.
3. Të bashkëpunonin me njëri-tjetrin.
Ekzistonin dy etika të ndryshme, njëra në radhët e dhuruesve dhe tjetra në radhët e marrësve. Unë
ndjej se të dy këto etika duhet të përtëriheshin ose të krijohej një etikë e përbashkët që ti
përshtatej të dy krahëve.
Me qëllim që të ekzistojë një bashkëpunim i shëndoshë ekonomik që të kapërcejë
errësirën kulturore, vlerat duhet të jenë të vendosura në mënyrë që të ekzistojë një bashkëpunim
midis atyre të pasurve dhe atyre që kanë më pak.
Në kundërshtim me iniciativën për ndihmën për zhvillimin, ne po dëgjojmë gjithnjë e më
tepër justifikimin për një lodhje të dhuruesve. Parimet që ishin themeli i Planit Marshall do të
ndihmojnë bashkëpunimin ekonomik në shumë shkallë: asistencë për zhvillim, kompanite
nderkombetare qe punojne në një vend etj. Duket se këto parime po mungojnë gjithnjë e më tepër
në shoqërinë e sotme, veçanërisht në mënyrën e bashkëpunimit ekonomik në shkallë globale. Unë
nuk mund të them se çfarë e shtyu George Marshall të punonte në emër të rindërtimit të Evropës.
Megjithatë, jam i bindur se këto vlera mund të futen duke përfshirë të vërtetat e Perëndisë në jetët
tona duke përdorur si udhëzues, Biblën, si themelin e jetës tonë publike dhe private.
Le të shikojmë një mësim nga Bibla që flet për bashkëpunimin ekonomik.
Tani, o vëllezër, ju bëjmë të ditur hirin e Perëndisë, që u është dhënë kishave të
Maqedonisë, se, në mes të shumë sprovave pikëllimi, mbushullia e gëzimit të tyre
dhe varfëria e tyre e thellë e treguan në pasuritë e dorëgjerësinë e tyre. Spese unë
dëshmoj se ata kanë dhënë me dëshirë dhe sipas mundësisë së tyre, madje edhe
përtej mundësisë së tyre, dhe na u lutën, pa na u ndarë, tga pranojmë dhuratën
dhe pjesëmarrjen në ofertën për shenjtorët. Dhe jo vetëm vepruan ashtu si
shpresonim, pa dhanë veten më përpara te Perëndia dhe pastaj te ne sipas
vullnetit të Perëndisë. Kështu ne e këshilluam Titin që, ashtu si e nisi këtë vepër të
hirit midis jush, ashtu ta përfundojë. Por sikurse ju jeni të pasur në çdo gjë, në
besim, në fjalë e në dituri, në çdo kujdes dhe në dashurinë tuaj ndaj nesh,
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përpiquni të pasuroni edhe në këtë vepër të hirit. Këtë nuk e them si urdhër, por
që me anë të kujdesit të të tjerëve të vë në sprovë sinqeritetin e dashurisë suaj.
Sepse ju e njihni hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili duke qënë i pasur, u bë i
varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij. Lidhur me këtë po
ju jap një këshillë, sepse kjo është e dobishme për ju, që vjet filluat jo vetëm ta
bëni, por edhe ta dëshironi. Tani përfundojeni edhe bërjen që, ashtu si qe dëshira
për të dëshiruar, kështu të jetë edhe për të përfunduar sipas mundësive që keni.
Sepse, në qoftë ekziston gatishmëria për të dhënë, ai është i mirëpritur sipas asaj
që ka dhe jo sipas asaj që nuk ka. Por jo që që ju shtrëngoheni që të lehtësohen të
tjerët, por të ndiqet vetëm një kriter barazimi; që tani mbushullia juaj të plotësojë
nevojat e tyre, kështu që edhe mbushullia e tyre të plotësojë nevojat tuaja, që të
ketë barazi, sikurse është shkruar:”Ai që mblodhi shumë, nuk mori më shumë dhe
ai që mblodhi pak, nuk mori më pak. Edhe bashkë me të dërguam edhe vëllanë,
lëvdimi i të cilit për predikimin e ungjillit u përhap në të gjitha kishat, dhe jo
vetëm kaq, por ai u zgjodh nga kisha që të jetë shoku ynë në udhëtim me këtë
dhuratë që ne administrojmë për lavdinë e Zotit vetë, për të treguar gatishmërinë
e zemrës suaj, duke shmangur qortimin e ndonjërit në këtë dhuratë bujare që
administrohet prej nesh,sepse kujdesemi të veprojmë mirë jo vetëm përpara Zotit,
por edhe përpara njerëzve.8
Kjo u shkruajt për të gjithë besimtarët që:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ndihmuan njëri-tjetrit sikurse Perëndinë.
Kishin të njëjtat vlera.
Kishin të njëjtën edukatë pune.
Ishin të besuar të përdornin çdo lloj ndihme në mënyrë të dobishme.
Do të përgjigjeshin në të njëjtën mënyrë më vonë.
Kishin dashuri të thellë për anëtarët e tjerë të shoqërisë.
E panë bollëkun e gjërave që kishin si një dhuratë nga Perëndia për ta ndarë me vëllezërit dhe
motrat që kanë nevojë.

Fjala kryesore në këtë këshillë është në rrjeshtin 14: të ndiqet vetëm nje kriter barazimi;
që tani mbushullia juaj plotësojë nevojat e tyre. Ideja është nëse kam më shumë se sa kam nevojë
tani, duhet ta përdor për të ndihmuar vëllain që është përkohësisht në vështirësi në mënyrë që
edhe ai të forcohet. Atëherë, më vonë, ai do të jetë i fortë në një kohë kur unë kam nevojë dhe do
të jetë në gjendje të më ndihmojë. Kjo ka kuptim. Megjithatë, unë duhet të kapërcej xhelozinë
njerëzore të vë në zbatim një parim të tillë.
Një marrëdhënie e veçantë besimi është e nevojshme që ky parim të funksionojë. Unë
mund ta quaj atë Vëllazëri e bazur në Perëndinë. Kjo është një besëlidhje, në të cilën ekzistojnë
shpresa të qarta, që duhet të bazohen në diçka më të thellë se një premtim i thjeshtë. Unë po them
se kjo duhet të bazohet në një përulje të përbashkët ndaj Perëndisë.
Në këtë Vëllazëri të bazuar në Perëndinë, dhuruesit kanë një përgjegjësi të madhe. Për
shembull, në Shtetet e Bashkuara, me 6% të popullsisë së të gjithë botës, kanë 25-50% të pronave
dhe pasurive botërore. Pasojë e asaj që kam thënë është se qytetarët e Shteteve të Bashkuara
duhet ta shohin veten si ruajtës të këtyre pasurive që i përkasin një komuniteti ndërkombëtar, se
ajo që kanë nuk është për konsumim personal. Ne duhet ta shohim këtë përmes syrit të Perëndisë.
Perëndia na ka mësuar: Atyre të cilëve u është dhënë shumë, shumë do t’ju kërkohet.9
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Nga ana tjetër, në pasazhin më sipër, marrësit e panë dhuratën si një dhuratë të
sakrifikuar. Shërbëtori i Perëndisë, në emër të marrësve, përshkroi përpjekjet për integritet dhe
përgjegjësi për përdorimin e kësaj dhurate:
Dhe jo vetëm kaq, por ai u zgjodh nga kishat që të jetë shoku ynë në udhëtim me
këtë dhuratë që ne administrojmë për lavdinë e Zotit vetë, për të treguar
gatishmërinë e zemrës suaj, duke shmangur qortimin e ndonjerit në këtë dhuratë
bujare që administrohet prej nesh, sepse kujdesemi që veprojmë mirë jo vetëm
përpara Perëndisë, por edhe përpara njerëzve.10
Marrësit duhet ta përdornin dhuratën me shumë kujdes, duke marrë të gjitha masat të evitonin
shpërdorimin e fondeve.
Unë jam i bindur se Pakti i Stabilitetit do të mund të arrijë qëllimin e tij vetëm nëse
dhuruesit dhe marrëzit i përkushtohen Vëllazërisë së bazuar në Perëndinë.
Unë jam i bindur se mënyra më efektive për të futur dhe forcuar vlerat që do të çojnë në
një bashkëpunim dhe bashkëveprim më efektiv ndërkombëtar në një botë të pavarur është për ne
të shohim shoqërinë përmes syve të Perëndisë dhe të përfitojmë sa më shumë të jetë e mundur
nga Ai dhe libri i udhëzimeve të Tij. Unë besoj se kjo do të bëjë që ne të kujdesemi për të tjerër
që po përjetojnë vështirësi dhe ti ndihnojmë ata në mënyrë aktive.
Në përgjithësi, bashkëpunimi për zhvillimin ka marrë fund. Ndërsa shikoj botën sot dhe
pabarazinë ekonomike, unë shoh xhelozi, lakmi dhe mbrojtje nga njëra anë dhe zemërim, lëndim
dhe padurim në anën tjetër. Asnjëra s’është e mirë. Asnjëra s’është e shëndoshë. Ju lutem të
mendoni me mua për një moment se si bashkëpunimi ynë ekonomik do të influencohej nëse secili
prej nesh do të përvetësonte parimet e mëposhtme nga Bibla. Perëndia, si Jezusi, na udhëzoi:
“Duaje Zotin, Perëndinë tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe
me gjithë mendjen tënde.” Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi. Dhe i dyti,i
ngjashëm me këtë, është: “Duaje të afërmin tënd porsi vetveten.”11
Perëndia, përmes Jezusit, na thotë të duam fqinjin si veten tonë. Ne nuk mund ta duam fqinjin
nëse nuk duam veten më parë. Dhe nuk mund ta duam veten nëse nuk duam Perëndinë. Vetëm
kur ne fillojmë të duam Perëndinë mund të shohim veten si një krijesë të veçantë të Perëndisë dhe
të fillojmë të pranojmë veten dhe të duam veten me dashurinë e Perëndisë. Atëherë dhe vetëm
atëherë, mund të fillojmë ta shohim fqinjin, me gjithë të metat e tij, si një krijesë të
mrekullueshme të Perëndisë, dhe ta duam atë.
Mësime të tjera nga Perëndia që mund të na ndihmojnë të marrim pjesë në një Vëllazëri të
bazuar në Perëndinë janë më poshtë:
Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra
kanë shkuar; ja, të githa gjërat u bënë të reja.12
Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më, po Krishti rron në mua; dhe
ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj ne besimin e Birit të Perëndisë, që më deshi
dhe dha veten për mua.13
Dhe ju vetë, që dikur ishit të huaj dhe armiq në mendje me veprat tuaja të këqija,
tani ju paqtoi në trupin e mishit të tij, me anë të vdekjes, që t’ju nxjerrë juve
përpara vetes së tij shenjtorë, faqebardhë dhe të pafajshëm, dhe të pafajshëm.14
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Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia
e Perëndisë në të.15
Ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe thirri duke
thënë:”Nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë e të pijë.16
Pyetje për Reflektime:
Do të jem i gatshëm të përlulem plotësisht përpara Perëndisë nëse do të na ndihmojë të krijojmë
një Vëllazëri të bazuar në Perëndinë, e nevojshme për bashkëpunim të shëndoshë ekonomik
ndërmjet shteteve të Evropës Perëndimore dhe Amerikës së Veriut dhe Shqipërisë?
Do të jem i gatshëm të përqafoj dhuratën e Perëndisë në personin e Jezusit si Shpëtimtarin tim
dhe Zotin tim nëse do të më ndryshojë në një person të tillë që mund të marrë pjesë në një
besëlidhje që mund të shërbejë si themel për një botë më të shëndoshë, dhe bashkë me të, një
Shqipëri të shëndoshë?
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Veprime Të Veçanta që duhen të Merren nga Shqipëria
për të Bashkëpunuar me Perëndimin
Nga Miqtë e Shqipërisë dhe e përforcuar edhe nga komentatorë të tjerë, çështjet që
Shqipëria duhet të trajtojë menjëherë me qëllim që të marrë pjesë në Paktin e Stabilitetit janë:
Përmirësojë rendin publik
Përmirësojë sistemin e drejtësisë dhe forcojë drejtësinë në vend,
Luftojë kundër korrupsionit,
Ploptësimi i structures ligjore për administratën civile,
Shpejtimi i proçesit të privatizinit,
Përmirësojë doganat,
Luftojë kundër krimit të organizuar.17
Do të dëshiroja të flisja pak për disa nga këto çështje.

Rendi Publik (Ligji dhe Rendi):
Duke u mbështetur në histori, shoqëria shqiptare ka një mentalitet që unë do ta
quaja Ne-Ata. Qeveria deri tani nuk shihet si e njerëzve, e zgjedhur nga njerëzit dhe për
njerëzit. Qeveria shihet si një forcë e brendshme pushtuese. Teoria e demokracisë është
ajo e një pakti social, ku çdo individ i shoqërisë bie dakort se është në të mirën e të
gjithëve të punojmë së bashku për të arritur objektivat e caktuara nga të dyja palët. Të
gjithë pjesëtarët e shoqërisë duhet të ndjehen se po i hartojmë ligjet së bashku. Qeveria
duhet të luajë rolin e instrumentit në ndihmë të njerëzve për të arritur objektivat e tyre.
Unë mendoj se kjo nuk po ndodh në Shqipëri. E vetmja rrugë që Ligji dhe Rendi mund të
vendosen është nëse çdo pjesëtar i shoqërisë mund të marrë pjesë në formimin e tyre,
veçanërisht për sa i përket rendit në shoqëri dhe standarteve që ai do të imponojë.
Duke parë historinë e zhvillimit të ligjit dhe rendit në Shtetet e Bashkuara mund të na
japë një mësim. Për shkak të historisë së tij me shumë dhimbje të para pavarësisë me një
forcë pushtuese, megjithëse jo aq e ashpër sa përvoja shqiptare, në fillim nuk ekzistonte
një qeveri qëndrore në Shtetet e Bashkuara. Frika e një force pushtuese ishte kaq e madhe
sa që qytetarët nuk besonin as vëllezërit e tyre ti mbanin në kontroll. U desh një dekadë
që të formohej një qeveri qendrore me autoritet për ruajtur rendin. Së bashku, në
Amerikë, u desh 90 vjet që të përcaktohej në mënyrë të plotë roli i kësaj qeverie në lidhje
me ligjin dhe rendin. Kjo është një fenomem që ndodh shpesh me demokracitë në
zhvillim.
Qeveria e Shqipërisë duhet të kushtojë vëmendje të veçantë ndjeshmërisë
emocionale të njerëzve të saj ndërsa përpiqet të forcojë rendin publik. Kjo do të kërkojë
nga çdo zyrtar qeveritar të paraqesë qeverinë si shërbëtore të popullit si me fjalë ashtu
dhe me vepra. Për më tepër, ligji dhe rendi kërkojnë një përkushtim me gjithë zemër të
çdo individi ndaj ligjit. Unë besoj se kjo kërkon bindje ndaj Perëndisë. Dëgjoini
udhëzimet e Perëndisë:
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Silluni si njerëz të lirë, por jo duke përdorur lirinë si një pretekst për të mbuluar
ligësinë, por si shërbëtorë të Perëndisë.18
Demokracia pa Perëndinë nuk mund të funksionojë dhe shkon në anarki. Një komentator i
panjohur bëri analizën e mëposhtme:
Liria mund të funksionojë vetëm në varësi të moralit të njerëzve që jetojnë në të.
Pa patur një motivim moral të fortë, liria zhvillohet në liçensë dhe liçensa në
anarki. Të bësh atë që është e drejtë në sytë e një njeriu, zakonisht përfundon në
diçka të gabuar.19
Phillips Brooks, historian i shekullit XIX, tha:
Anjeri në këtë botë nuk arrin lirinë nga skllavëria, por vetëm kalon në një shkallë
më të lartë skllavërie. Nuk mund të besohet se ekziston një njeri plotësisht i lirë.20
Përulje ndaj Perëndisë është e nevojshme për të trajtuar lirinë tonë, kjo përulje do të pengojë këtë
liri të dëmtojë fqinjin dhe lirinë e tij. Baza e ligjit dhe rendit është përulja ndaj Perëndisë nga të
gjithë anëtarët e shoqërisë.
Korrupsioni:
Me qëllim që të pakësohet korrupsioni kur asi prek qeverinë, katër elementë duhet të jenë
të pranishëm:
1. Pikpamja se zyrtarët qeveritarë janë shërbëtorë të popullit dhe administratorë të besimit
publik.
2. Konsiderate e lartë per shërbimin qytetar brenda qeverisë dhe popullit.
3. Pagë e mjaftueshme për punonjesit e shërbimit qytetar.
4. Imponim i masave kundër korrupsionit.
Korrupsioni është së pari një çështje morali, dhe si të gjithë çështjet e tjera morale, rruga me e
mirë për ta zgjidhur është përmes përuljes ndaj Perëndisë në të gjitha fushat e jetës tonë. Për
shembull, Perëndia na thotë:
ruani tufën e Perëndisë që është midis jush, duke mbikqyrur jo me detyrim, por me
dëshirë, jo me përfitim të pandershëm, por me vullnet të mirë, dhe jo si zotëronjës
mbi ata që ju janë besuar, por duke e bërë shembull për tufën. Dhe kur të shfaqet
kryebariu, do të merrni kurorën e lavdisë që nuk fishket.21
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Reforma në Drejtësi:
Reforma në drejtësi kërkon përfshirjen në psikologjinë e shqiptarëve të një vlerësimi të
lartë për drejtësinë. Mbështetja në Bibël është mënyra më efektive për të arritur këtë. Perëndia i
dha këto udhëzime një kombi të ri, udhëzime që i përshtaten Shqipërisë dhe çdo vendi tjetër:
Do të caktosh gjykatës dhe zyrtarë brenda portave të tua për çdo fis tëndin, në të
gjitha qytetet që Zoti, Perëndia yt, të jep; dhe ata do ta gjykojnë popullin me
vendime të drejta. Nuk do ta prishësh drejtësinë, nuk do të tregohesh i anshëm dhe
nuk do të pranosh dhurata, sepse dhurata verbon sytë e njerëzve të urtë dhe
korrupton fjalën e fjalët e njerëzve të drejtë. Do të zbatosh plotësisht drejtësinë, në
mënyrë që ti të jetosh dhe të zotërosh vendin që Zoti, Perëndia yt, po të jep.22
Perëndia vazhdimisht na udhëzon për kërkesat e Tij për drejtësi ne kombin tonë, duke përfshirë
edhe thënie si:
Unë do të vendos të drejtën si masë. 23
Sepse unë Zoti e dua drejtësinë.24
Zbatoni me përpikëri drejtësinë.25
Mbreti bën të qëndrueshëm vendin me anë të drejtësisë.26
Për secilën nga tre çështjet që kemi diskutuar, përulja ndaj Perëndisë është, jam i bindur,
rruga më efektive drejt arritjes së rezultatit të dëshiruar. Për më tej, jam i bindur, se secila nga
çështjet e ngritura nga Miqtë e Shqipërisë mund të arrihet ndërsa çdo shqiptar i nënshtrohet
vullnetit të Perëndisë së Gjithëfuqishëm. Kështu, unë jam i bindur se një Pakt i vërtetë Stabiliteti
mund të arrihet vetëm kur individët nga vendet Perëndimore, dhe kombet e mëdha dhuruese dhe
individët nga vendet e mundshme marrëse të ndihmave, duke përfshirë edhe Shqipërinë, i
nënshtrojnë jetët e tyre Jezus Krishtit dhe e bëjnë Atë Zotin e tyre. Le të marrim të gjithë këtë hap
me qëllim që të arrijmë një Pakt Stabiliteti efektiv.
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ROLI I UDHËHEQËSIT NË FORCIMIN E VLERAVE TË
SHOQËRISË
26 Maj 1988
Dua t’ju tregoj një mendim që ka pushtuar mendjen time. Është një mendim i shprehur
nga Walter Lippman, një eseist politik. Ai tha se udhëheqësit :
janë rojtarët e idealeve të kombit, të mendimeve të tij, të shpresave të tij të përhershme, të
besimit që e bën një komb ndryshe nga thjesht një grupim individësh. (1)
Ai paraqet idenë fisnike se një komb dhe një shoqëri janë të lidhura së bashku nga ideale,
mendime, shpresa dhe besime të caktuara, dhe se janë udhëheqësit e një kombi që pajisen me
përgjegjësinë për ruajtjen e tyre. Unë besoj se pasojat e kësaj hipoteze janë mjaft të fuqishme për
të justifikuar testimin e tyre.
Ne e kuptojmë mirë natyrën e kufizuar të kombeve tona. Profesor Alexander Tytler na ka
thënë se “ mosha mesatare e qyteterimit më të lartë botëror ka qenë 200 vjet.” (2) Historiani
Arnold Toynbee dëshmon se janë dokumentuar 26 qytetërime që nga fillimi i kohërave, 16 janë
zhdukur tashmë, dhe 9 nga 10 të mbeturat po shfaqin shenja prishjeje.(3) Për më tepër, ne e
kuptojmë që desintegrimi moral i ka paraprirë gjithmonë desintegrimit politik. Pasojat e thënies
se Lippman-it janë të rënda nëse, sikurse thotë ai, udhëheqësit janë rojtarë të idealeve të kombit,
të mendimeve që ka, të shpresave të tij të përhershme, të besimit që e mban një komb të
bashkuar. Udhëheqësit e kanë kuptuar se kombi duhet forcuar dhe kështu mund të rrisin
jetëgjatësinë e tij apo të përshpejtojnë rënien e tij. Kjo është një përgjegjësi e rëndë.
Ne dëgjojmë se shumë nga udhëheqësit tanë botërorë theksojnë rëndësinë e vlerave si një
ngjitës themelor që e mban kombin të bashkuar. Deng Xiaopin, duke parë vështirësinë e mbajtjes
së një miliardi njerëzish të bashkuar, tha : “Pa ideale dhe disiplinë kombi ynë do të ishte një
grumbull i lirë rëre.” (4)
Indira Gandhi, për të cilin unë jam i bindur se do të ishte dakord me Lippman-in se
nëpunësit zyrtarë kanë përgjegjësinë primare për ruajtjen e vlerave të shoqërisë, më 1981 tha:
Në sensin e fjalës së greqishtes së vjetër , politika është esenca e jetës, pasi lejon të gjitha
aktivitetet. Fatkeqësisht politikanët e ditëve tona e kanë bërë atë të sipërfaqshme, sikur
të ishte thjesht profesion. Vlerat në jetën politike apo profesionale nuk mund të
fragmentohen nga këto vlera të përhershme që janë të rëndësishme për shfaqjen e
personalitetit të njeriut. T’i trajtosh vlerat politike si vlera të ndara dhe të pavarura
njerëzore do të thotë të zvogëlosh dimensionin njerëzor.
Ajo vazhdoi më tej duke treguar se ky problem nuk nuk u përket vetëm disa sistemeve, por është
i pranishëm për të gjithë kur ajo iu referua “pamjaftueshmërisë së dukshme të sistemeve
qeveritare të njohur, qofshin ato kapitaliste apo komuniste, ose ngjyrave të shumta të sistemit
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socialist, sikurse po praktikohen në vende të ndryshme.”(5) Në analizën e saj, problemi është
universal dhe nevoja është universale.
Edmund Burke, burrë shteti britanik i shek. XVIII, diskutoi se duhet që pikërisht në
frymën e kësaj rëndësie nëpunësi t’i bashkëngjitet këtyre vlerave në mënyrë që udhëheqësi i
vërtetë të kuptojë :
Dallimin e madh mes burrit të vërtetë qeveritar dhe atij që pretendon të jetë i tillë e
gjejmë në atë që i pari sheh në të ardhmen, ndërsa tjetri vetëm në të sotmen; i pari jeton
të përditshmen, dhe vepron që t’ia arrijë qëllimit; ndërsa tjetri vepron për kohëzgjatjen e
parimeve dhe për pavdekësinë .(6)
Unë jam dakord me atë që thotë ky analist. Jam i bindur se thënia e Lippman-it nuk qe
thjesht një retorikë e këndshme, por ajo që udhëheqësi është në të vërtetë, nëse i pëlqen apo nuk i
pëlqen atij, është një rojtar i idealeve të kombit, i mendimeve që ka, i shpresave të tij të
përhershme, i besimit që e mban një komb të bashkuar. Unë e them këtë, ndonëse atij mund të
mos i pëlqejë, sepse jam i bindur që nëse nëpunësi nuk e merr këtë përgjegjësi seriozisht, kombi
nuk do të jetë i bashkuar në mënyrën që Perëndia e pati si qëllim.
Tre mijë e pesëqind vjet më parë, Perëndia i tha një grupi njerëzish që po bëhej gati të
formonte një komb:
Tani, në rast se ti i bindesh me zell zërit të Zotit, Perëndisë Tënd, duke pasur kujdes që të
zbatosh tërë urdhërimet e Tij që sot Unë po të urdhëroj,.... Zoti, Perëndia yt, do të të
mbushë me të mira --- me frytin e barkut tënd, me frytin e bagëtisë sate dhe me frytin e
tokës sate.... Por në rast se nuk i bindesh zërit të Zotit, Perëndisë tënd, për të respektuar
me kujdes të gjitha urdhërimet dhe të gjitha statutet e Tij që sot të urdhëroj, do të ndodhë
që të gjitha këto mallkime do të bien mbi ty dhe do të të gjejnë... nuk do të kesh mbarësi
në rrugët e tua, por do të jesh vetëm i shtypur dhe i zhveshur vazhdimisht pa pasur
ndihmën e askujt. (7)
Perëndia po flet këtu për ideale, shpresa dhe besimin e dhënë nga Ai. Derisa këto vlera të mos
mbahen, vendi nuk do të begatojë dhe qëndrojë. Udhëheqësit të një kombi që po lindte, Perëndia
i tha:
Përpiqu të veprosh sipas tërë ligjit që shërbëtori Im.... të ka urdhëruar; mos u shmang
prej Tij as djathtas, as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Ky Libër i Ligjit
mos u ndaftë kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh
sipas të gjithë atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua,
atëherë do të përparosh. (8)
Pra, del shumë qartë se udhëheqësi duhet të ishte ruajtës dhe një kanal për qëllimet e Perëndisë
për kombin e tij. Ai duhet të ishte rojtar i idealeve të kombit, i mendimeve që ka, i shpresave të
tij të përhershme, i besimit që e mban një komb të bashkuar, dhe duhet të nxirrte mësime prej
instruktimeve të Perëndisë. Është mëse e qartë se udhëheqja e papërgjegjshme shpie në vdekjen e
kombit.
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Është e rëndësishme të njohësh se Perëndia na krijoi nga dashuria. Ai dëshiron më të
mirën për ne. Ai i krijoi kombet në interesin tonë më të mirë dhe me qëllimin më të mirë në
mendjen e Tij. Ne duhet ta kuptojmë se vlerat për të cilat po flasim luajnë një rol në përmbushjen
e qëllimeve dashamirëse të Perëndisë për individët dhe kombet.
Qeveria është urdhëruar nga Perëndia si një institucion që ka për qëllim të mbajë në
kontroll natyrën egoiste të njeriut. Si i tillë, autoriteti i shpenzuar në një nëpunës rrjedh
përfundimisht nga Perëndia. Perëndia na ka thënë: “Nuk ka pushtet, veçse prej Perëndisë.” (9)
Më tej: “ Ai i ul mbretërit dhe i larton ata.” (10) Prandaj Perëndia iu referua Nabukadnetsarit,
mbretit të Babilonisë, dhe Kirit, mbretit të Persisë, duke i thirrur me emër si shërbëtorë të Tij.
(11)
Perëndia u ka dhënë shërbëtorëve publikë përgjegjësinë për mbrojtjen e vlerave --frymore dhe të tjera --- që mbajnë së bashku shoqëritë tona. Përmasa frymore qe e vetmja bazë
për ruajtjen e vlerave --- vlerat që do të ruajnë kombin. George Washington, në fjalimin e tij të
lamtumirës, dha këshillën e tij më të mirë për prosperitetin e kombit për të cilin ai kishte
sakrifikuar aq shumë:
Dhe tani le të pranojmë për një moment supozimin se morali mund të mbahet pa
religjonin. Çfarëdo gjëje që do të merret nga influenca e arsimimit të rafinuar,... arsyeja
dhe përvoja , që të dyja na ndalojnë të presim se morali kombëtar mund të ruhet pa
përfshirë parimet religjoze. (12)
Si pjesë e ruajtjes së idealeve të kombit, të mendimeve që ka, të shpresave të tij të
përhershme, të besimit që e mban një komb të bashkuar, Perëndia ka vendosur mbi shpatullat e
qeveritarëve zyrtarë përgjegjësinë për krijimin e një mjedisi ku këto vlera mund të zhvillohen --veçanërisht, një mjedis ku të nderohet Perëndia. Perëndia i ka udhëzuar qytetarët e çdo kombi
që të luten “ për mbretërit e për të gjithë ata që janë në pushtet, që të mund të shkojmë një jetë të
qetë dhe të paqtë me çdo perëndishmëri dhe nder.” (13) Dëshira e Perëndisë është që çdo qenie
njerëzore të jetojë në një mjedis ku ai ose ajo “ të shkojë një jetë të qetë dhe të paqtë me çdo
perëndishmëri dhe nder ”. Dhe pikërisht kjo bën që idealet, mendimet, shpresat e përhershme,
besimi që e mban një komb të bashkuar mund të ushqehen dhe të begatohen. Perëndia na ka
këshilluar të fokusohemi në udhëheqësit për ruajtjen e këtij mjedisi pasi, është mëse e qartë, se
nëpunësit që marrin vendime mund të krijojnë apo të shkatërrojnë atë mjedis ku individët mund
“ të shkojnë një jetë të qetë dhe të paqtë me çdo perëndishmëri dhe nder ”. Nëpunësit zyrtarë
kanë aftësinë të krijojnë një mjedis ku individët mund të adhurojnë lirisht dhe t’i binden Krijuesit
të tyre. Ata kanë gjithashtu aftësinë të banojnë në atë ecje me Perëndinë. Ata që janë në pozita
udhëheqëse duhet të sigurohen se po krijojnë një mjedis ku individët mund ta ndjekin lirisht
Perëndinë. Nëpunësit duhet ta ushtrojnë këtë përgjegjësi me kujdes. Perëndia, përmes Jezusit, u
ka dhënë atyre në udhëheqje këtë paralajmërim:
Por ai që do të skandalizojë një prej këtyre të vegjëlve që besojnë tek Unë, do të jetë më
mirë për atë t’i varet në qafë një gur mulliri dhe të zhytet në thellësi të detit. Mjerë bota
për skandalet! Sepse është nevojshëm të vijnë skandalet, por mjerë ai njeri për faj të të
cilit do të vijë skandali! (14)
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Pyetja e rëndësishme që duhet të meret parasysh është: cili është roli i udhëheqësit në
ruajtjen e këtyre vlerave në shoqëri? A është e mjaftueshme vetëm të krijohet një mjedis ku çdo
individ “ të mund të shkojë një jetë të qetë dhe të paqtë me çdo perëndishmëri dhe nder” apo ka
diçka më tepër?
Në përgjigje të kësaj pyetjeje, është e qartë se udhëheqja duhet të bëjë dy gjëra. Së pari,
duhet të aplikojë vlerat frymore në jetën e saj. Së dyti, mbi këtë bazë, ajo duhet t’ua ekspozojë
këto vlera qytetarëve. Alexis de Tocqueville, sociologu dhe analisti politik francez i shek. XIX
ofroi këtë këshillë:
Ç’mjete u janë lënë autoriteteve për të udhëhequr njeriun drejt opinioneve frymore apo
ta mbajnë atë brenda religjonit të sugjeruar? Ajo që dua të them me siguri do të më
prishë punë në syte e politikanëve. Unë mendoj se mjetet e vetme efektive të cilat
qeveria mund t’i përdorë për ta bërë doktrinën e pavdekshmërisë së shpirtit të
respektuar është përmes veprimit të përditshëm që tregon se edhe ata vetë e besojnë këtë
gjë. Unë mendoj se kjo realizohet vetëm përmes konfirmimit të pashembullt të moralit të
tyre religjoz në punët e mëdha, saqë ata mund ta bëjnë vetveten të besojnë se po u
mësojnë qytetareve ta kuptojnë, ta duan e ta respektojnë atë në çështjet e vogla. (15)
Tocqueville donte të thoshte se nëpunësit zyrtarë duhet të caktojnë standarde frymore në jetët e
tyre private dhe më pas në jetët e tyre publike.
Mua më duket sikur në këtë pikë ka një nxitje serioze në drejtimin e njerëzve tanë në
lidhje me idealet, mendimet, shpresat dhe besimin që e mbajnë një komb të bashkuar. Kompania
e Sigurimit Reciprok te Jetës së Connecticut-it bëri një studim në 1980 duke krahasur vlerat e
udhëheqësve me ato të njerëzve. Sipas këtij studimi që u krye brenda përbrenda Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, unë jam i bindur që ka disa mësime që janë të transferueshme . Studimi
arriti në përfundimin se “ shumica e udhëheqësve qëndrojnë jashtë lidhjes me publikun,
veçanërisht rreth çështjeve tejet të rëndësishme morale.” (16) Me fjalë të tjera, udhëheqja vendos
një prioritet më të vogël lidhur me vlerat morale, sesa qytetarët. Sipas Lippman-it, Burkes dhe
Toucqueville, a ka sot udhëheqës që udhëheqin me të vërtetë? A po shërbejnë ata me të vërtetë si
rojtarë të idealeve, mendimeve, shpresave dhe besimeve që e mbajnë një komb të bashkuar? Unë
jam i bindur se ekziston një problem.
Cila është zgjidhja që i sjell nëpunësit zyrtarë në një pozitë udhëheqjeje lidhur me idealet,
mendimet, shpresat dhe besimet që e mbajnë një komb të bashkuar? Atë që dua t’ju them e
besoj me gjithë zemër. Unë e besoj se përgjigjja për të sjellë nëpunësit zyrtarë në një pozitë
udhëheqëse lidhur me idealet, mendimet, shpresat dhe besimet që e mbajnë një komb të bashkuar
shtrihet në fjalët e Jezusit kur tha:
Nëse dikush ka etje, le të vijë tek Unë e të pijë. Ai që beson në Mua, siç ka thënë
Shkrimi, “Nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të gjallë”. (17)
Ne duhet të vijmë tek Burimi --- burimi nga i cili burojnë idealet, mendimet, shpresat dhe
besimi që e mbajnë një komb të bashkuar --- që quhet Perëndi ---Jezus, dhe ne duhet të pijmë
nga ky burim përpara se të kuptojmë këto vlera, dhe kështu i mbrojmë dhe i transmetojmë ato.
Duke qenë rojtar i vlerave sikurse i do Perëndia ato, ti kërkon të jesh i lidhur me Krijuesin
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Perëndi që mbretëron mbi punët e botës, Atij që është burimi dhe dhënësi i këtyre vlerave. Le të
dalim pak nga tema për të folur rreth kësaj çështjeje.
Perëndia që mbretëron mbi kombet është i Shenjtë --- pa asnjë papërsossmëri morale. Ne
nuk jemi moralisht të përsosur. Ne jemi lakmitarë. Ne kërkojmë më tepër të realizojmë qëllimet
tona sesa të të tjerëve. Papërsosmëria jonë morale --- pashenjtëria jonë --- na përjashton nga
prania e Perëndisë së Shenjtë. Le ta mendojmë kështu problemin. Nëse do të kishe një diamant
të bukur 200 karatësh, a do ta vendosje atë pranë një guri të zakonshëm fushe? Sigurisht që jo!
Është mëse e qartë se ata janë plotësisht të pakrahasueshëm. Aq më tepër, papërsosmëria jonë
është e pakrahasueshme me shenjtërinë e përsosur të Perëndisë.
Problemi është i
pakapërcyeshëm nga këndvështrimi njerëzor. Ne vetë, jemi përjetësisht të ndarë nga Ai që na
krijoi dhe na do --- jemi të përjashtuar nga prania e Tij.
Një shërbëtor i Perëndisë së
Gjithëpushtetshëm e shtroi në këtë mënyrë problemin:
Ja, dora e Zotit nuk është tepër e shkurtër për të shpëtuar, as veshi i Tij nuk është tepër i
rënduar për të dëgjuar. Por paudhësitë tuaja kanë shkatuar një ndarje midis jush dhe
Perëndisë tuaj, dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet fytyra e Tij prej jush, që të mos ju
dëgjojë më. (18)
Pa ndërhyrjen e mbinatyrshme të Perëndisë, ne nuk do të kishim shpresë. Por Perëndia që
krijoi njerëzimin dhe që mbretëron mbi kombet ka ndërhyrë. Ai hyri vetë në historinë njerëzore ,
duke marrë formën e një njeriu, Jezusit, për të paguar vetë për ndëshkimin e mëkateve tona.
Jezusi tha: “Unë dhe Ati jemi një” (19) dhe “Kush më ka parë Mua, ka parë Atin”. (20) Ai
gjithashtu shtoi se :“ erdhi të kërkojë dhe shpëtojë atë që kishte humbur” (21) dhe “për të dhënë
jetën e Tij si çmim për shpengimin e shumë vetëve.” (22) Jezusi vazhdoi më tej: “Unë jam udha,
e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet Meje”. (23) Jezusi tha: “Kush më
pranon Mua, pranon Atë që më ka dërguar.” (24)
Perëndia, i cili mbretëronte në univers dhe në të njëjtën kohë u bë një qenie njerëzore, do
të vdiste në kryq për të paguar për ndëshkimin e mëkateve të mia, kjo gjë është ende një mister
për mua. Por unë e di se kjo gjë është e vërteta, për shkak të asaj që zbatimi i tyre ka bërë në
jetën time. Dag Hammarskjold gjeti një zbulesë për ne për atë që Perëndia përmbushi përmes
Jezusit kur tha:
Falja këput zinxhirët e rastësisë sepse ai që “të fal” --- për shkak të dashurisë --- merr
mbi vete pasojat e asaj që ke bërë. Prandaj, gjithmonë falja përbën një flijim. (25)
Çdo të thotë të vish tek Perëndia dhe të pish? Jezusi i tha një individi : “Në të vërtetë, në
të vërtetë, po të them që nëse një nuk ka rilindur , nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë” -- kjo do të thotë fjalë për fjalë, “ i lindur prej së larti”. Individi iu përgjigj : “ Si mundet që një
njeri të rilindet kur ai është plak?” Sigurisht ai nuk mund të hyjë për së dyti në barkun e nënës
së vet dhe të lindi!” Atëherë Jezusi iu përgjigj:
Në të vërtetë, në të vërtetë po të them që nëse një nuk ka lindur nga uji dhe Fryma nuk
mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Ç’ka lindur nga mishi është mish; por ç’ka
lindur nga Fryma është frymë. Mos u mrekullo që të thashë: “Duhet të lindni përsëri”.
(26)
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Sipas Jezusit, atëherë një pjesë jona duhet të bëhet e gjallë kur ne lindim si njerëz, ndërsa
pjesa tjetër jona --- që quhet frymë --- kërkon një proces të lindjes së dytë që rrjedh nga
Perëndia. Do të thotë të bëhesh i gjallë frymërisht në mënyrë që ato ideale, mendime, shpresa
dhe besim të mund të bëhen të gjalla. Derisa të mos bëhemi të gjallë frymërisht, “të rilindur prej
së larti”, ne jemi të ndarë nga Perëndia, jemi të vdekur frymërisht --- ajo pjesë jona nga e cila
duhet të burojnë këto vlera, është e vdekur.
Për t’u theksuar është fakti se Jezusi i tha “Duhet të rilindesh”, një udhëheqësi. Pra, është
mëse e qartë se Perëndia dëshiron që udhëheqësit të “linden prej së larti”.
Në çastin që “rilindemi”, gjithçka e Perëndisë vjen në jetët tona për të banuar aty, për të
na udhëhequr dhe për të na ndryshuar në atë lloj personi që Ai dëshiron që ne të bëhemi. Kjo
është origjina e vlerave. Në Bibël na thuhet që ne do të ndryshojmë si rezultat “i veshjes së njeriut
të ri, që të përtërihet në njohurinë sipas shembullit të Atij që e krijoi.”(27)
Ky ndryshim
përmblidhet në thënien : “Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e
vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të reja. Të gjitha gjërat janë nga Perëndia.” (28)
Përkushtimi im është dëshmi e aftësisë së Perëndisë për të ndryshuar jetë. Për të ilustruar
këtë ndryshim, më lejoni të ndaj me ju një shembull nga e shkuara ime për të cilin nuk jam
krenar. Një mesditë pas një ditë-nate eksperimentimi mjekësor, gruaja ime shumë e sëmurë më
mori në telefon dhe më kërkoi t’i çoja ilaçet. Unë i thashë “Jo!” dhe mbylla telefonin. Derisa e
lashë Perëndinë të punonte në jetën time, askush nuk vlente për mua veç vetes dhe qëllimeve të
mia --- madje, as familja ime.
Idealet, mendimet, shpresat dhe besimi që e mbajnë të lidhur një komb rrjedhin nga një
lidhje personale --- të qenit i lidhur me Perëndinë. Këto vlera rezultojnë në të qenit një person i
plotë --- një person i plotësuar nga Krijuesi ynë. Nuk është diçka për të cilën duhet të luftojmë.
Blaise Pascal, fizikani i shek. XVII, tha: “ Në zemrën e çdo njeriu ka një vend bosh të krijuar për
Perëndinë që nuk mund të mbushet nga asnjë krijesë tjetër, por vetëm përmes Perëndisë Krijues,
që u bë i njohur nga Jezus Krishti.” (29) Prandaj, kjo shoqëri me Perëndinë nuk është diçka për
të cilën duhet të luftojmë. Kjo vjen natyrshëm. Gjithçka që duhet të bëjmë është ta lejojmë
vetentë qëndrojë në duart përkujdesëse të Perëndisë.
Prandaj, përpara se të jemi një burim frymor siç donte Perëndia, ne duhet të shkojmë tek
vetë Burimi. Jezusi tha:
Nëse dikush ka etje, le të vijë tek Unë e të pijë. Ai që beson në Mua, siç ka thënë
Shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të gjallë.(30)
Është e rëndësishme të vërejmë se në gjuhën origjinale foljet eja dhe pi janë folje vepruese.
Sigurisht, dikush duhet të vijë për të pirë në një moment të caktuar të jetës së tij. Megjithëkëtë,
ne jemi të instruktuar mëse qartë se ne duhet “ të vazhdojmë të vijmë” dhe “të vazhdojmë të
pimë”. Është ky zakon që do të na lejojë ne të mbrojmë dhe të ushqejmë vlerat, të cilat Perëndia i
caktoi si çelës për të mbajtur së bashku shoqëritë dhe vendet.
Jezusi na lajmëron:
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Qëndroni në Mua dhe Unë do të qëndroj në ju; sikurse shermendi nuk mund të japë fryt
nga vetja, po qe se nuk qëndron në hardhi, ashtu as ju, nëse nuk qëndroni në Mua . Unë
jam hardhia, ju jeni shermendet; kush qëndron në Mua dhe Unë në të, jep shumë fryt,
sepse pa Mua nuk mund të bëni asgjë. (31)
Ky është një lajmërim i fortë që të jetojmë gjithmonë në varësi të Perëndisë, që të mos e
humbasim kurrë rrugën e Tij duke mos e vendosur besimin në veten tonë, por në Të.
Për shkak të përgjegjësisë serioze në shpatullat e udhëheqësve për të rritur dhe për të
ushqyer vlerat që e mbajnë shoqërinë tonë, unë besoj që është e një rëndësie të madhe që
udhëheqësi të jetë i gjallë në sensin më të plotë --- frymërisht, ashtu edhe fizikisht. Kjo ka qenë
gjithmonë nxitja për udhëheqësit. Tundimi ka qenë gjithmonë që udhëheqësit të duan të tregohen
të fortë dhe të bindur në veten e tyre, më shumë sesa të varen nga Krijuesi Perëndi, gjë që do të
merrej si një dobësi e tyre. Në ditët e Jezusit , na thuhet: “ Megjithatë, edhe midis krerëve
(udhëheqësve), shumë besuan në Të. Por ...nuk rrëfenin.... sepse donin lavdinë e njerëzve më
tepër, se lavdinë e Perëndisë.” (32) Ç’koment i trishtuar është ky mbi qeniet njerëzore, të cilave
do t’u pëlqente më shumë lavdërimi i njerëzve sesa i Perëndisë! Ju inkurajoj t’i shmangeni këtij
kurthi.
Për shkak të dashurisë dhe respektit që kam për ju dua t’ju sjell këto ide në vëmendjen
tuaj. Unë e kuptoj se këto mund të mos jenë ide, të cilat i hasni zakonisht. Megjithëkëtë, unë i
kërkoj Perëndisë të konfirmojë në mendjet dhe zemrat tuaja të vërtetën që ndava me ju. Ajo që
ndava me ju nuk është thjesht për kristianët. Për shkak se po diskutojmë për Perëndinë sovran të
universit, që krijoi botën dhe vëzhgon hap pas hapi punët e individëve dhe të kombeve, atëherë u
përket të gjithë njerëzve. Unë besoj se kjo është ajo që donte të thoshte Mahatma Gandhi kur
tha:
Për shkak se jeta e Jezusit ka rëndësinë dhe të jashtëzakonshmen për të cilën kam
aluduar, unë besoj se Ai i përket jo vetëm kristianizmit , por mbarë botës; të gjitha racave
dhe njerëzve, nuk ka rëndësi se nën cilin flamur apo emër apo doktrinë ato mund të
funksionojnë, të ushtrojnë besimin apo të adhurojnë Perëndinë e trashëguar nga
paraardhësit. (33)
Unë jam i bindur se ne po merremi me një të vërtetë universale dhe se unë kam përgjegjësinë për
ju, miku im, që të ta sjell atë ty. Dëshira ime nuk është që ju të ndryshoni etiketën tuaj religjoze
apo filozofike, por të sjellë Jezusin --- Perëndinë --- në thelbin e jetës suaj që të funksiononi ashtu
siç dëshiron Perëndia.
Unë do të të inkurajoja të vinit tek Perëndia dhe të “pini”, dhe më pas të vazhdoni të vini
dhe të vazhdoni të “pini” në mënyrë që vlerat që Perëndia ka caktuar për qëllimin e mbajtjes së
kombeve tona të bashkuar, të mund të rrjedhë prej nesh.
Kjo “pirje” është e hapur dhe e vlefshme për të gjithë pa pasur nevojë të jetë i lidhur me
ndonjë përgatitje tjetër përveçse me një zemër të sinqertë. Prandaj, shkruesi i Biblës bën këtë
ftesë : “Dhe ai që ka etje, le të vijë; dhe ai që do, le të marrë si dhuratë ujin e jetës.” (34)
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Unë e bëra atë hap --- pirjen time të parë, duke e thënë më zë --- duke i drejtuar lutjen e
mëposhtme Perëndisë:
Perëndi i Shenjtë, të lutem më fal mua që kam mëkatuar kundër Teje. Të faleminderit që
më ke dashur kaq shumë saqë erdhe në këtë tokë si Jezus dhe vdiqe në vendin tim, në
mënyrë që unë të kem një jetë të vërtetë me Ty. Unë të kërkoj Ty të vish në jetën time dhe
të më japësh një miqësi përgjithmonë të pathyeshme me Ty. Unë të kërkoj Ty të më
ndryshosh mua dhe së bashku me mua, botën. Faleminderit. Amen.
Unë bëj të njëjtën ftesë për ju, miku im. Bashkohu me mua për të “pirë” në burimin që
prek nevojat tona më të thella personale dhe na lejon të bëhemi një burim që derdhet mbi pjesën
tjetër të shoqërisë.
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NDRYSHIMI MË I MADH PËR UDHËHEQËSIN

21 Maj 1992
Ne merremi zakonisht me problemet botërore në hollet e Komunitetit të Kombeve të
Bashkuara. Megjithëkëtë, ndryshimi më i madh që unë dhe ju hasim nuk është prishja e mjedisit.
Nuk është as epidemia e AIDS-it. Por, diçka tjetër shumë më e rëndësishme se zgjidhja e
konflikteve në mbarë botën. Është vetë jeta jonë.
Meqë një individ qëndron në këmbë dhe u përgjigjet ngacmimeve të jashtme nuk do të
thotë që ai ose ajo po përjetojnë jetë. E kam kuptuar se kur dy bashkatdhetarë takohen përgjigjja
e pyetjes “Si je ?” është “Jam gjallë”, të cilës pyetësi do t’i thotë “A është jetë apo ekzistencë?”.
Kjo është pyetja me të cilën do të doja të merresha : “A është kjo jetë apo thjesht ekzistencë?”.
Në mes të kësaj dhënie me gjithë shpirt për të tjerët , si mund ta kemi ne jetën ? Nga vjen
jeta? Do të doja që ta shfrytëzoja këtë rast për t’ju folur për një çështje personale. Unë e ndjej se
kam një përgjegjësi morale karshi jush për ta bërë këtë. Arsyetimi im është: le të supozojmë se
ekziston një virus më vdekjeprurës se virusi HIV-i, dhe më infektues, saqë çdokush do të vdiste
prej tij. Le të supozojmë se duke u marrë me studime në laboratorin tim, do të gjeja kurën e
shërimit nga kjo sëmundje. Nëse unë me vetëdashje do t’ua fshihja këtë kurë, ç’do të mendonit
ju për mua?
Në të njëjtën mënyrë Perëndia na ka dhënë mundësinë e pasjes së çelësit të jetës. Gjatë
dekadave të para të jetës sime në këtë tokë, unë nuk e kisha këtë jetë për të cilën ju flas, dhe unë
nuk dua që edhe ju të bëni të njëjtin gabim sikurse unë. Kur lindi Jezusi, një ëngjëll ua shpalli
këtë barinjve në Betlehem : “Unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin! Sot në
qytetin e Davidit lindi për ju ---një Shpëtimtar --- që është Krishti, Zoti.” (1) Ky është një
mesazh që përbëhet nga tri pjesë. Dy pjesët e para të këtij mesazhi janë: po ju lajmëroj një gëzim
të madh ; dhe është për të gjithë popullin (për këdo).
Cili është lajmi i veçantë, i cili qenka kaq universal? Janë fjalët e Jezusit kur tha:
“Unë kam ardhur që (ata) të kenë një jetë e ta kenë atë më bollëk.” (2) Përse e tha këtë Jezusi?
Ajo që Ai thotë është se ka një ndryshim mes ekzistencës dhe jetës. Diku tjetër, Perëndia iu
referua “mënyrës së kotë të të jetuarit të trashëguar nga etërit” (3) Pra, Ai po na tregon se ajo që
marrim kur lindim në këtë tokë nuk është gjë tjetër veçse kotësi. Është ekzistenca më boshe dhe
më e kotë. Nuk është ajo që Ai ka planifikuar përfundimisht për ne. Në një rast Jezusi tha: “Ju
nuk keni jetë në veten tuaj” (4). Ne vetë, nuk mund ta kemi jetën që Perëndia ka si qëllim për ne.
Jezusi përdori fjalën greke, zoe ( lexohet “zoi”). Zoe do të thotë më shumë se jetë fizike.
Do të thotë të mos jesh i gjallë vetëm fizikisht, por veçanërisht, frymërisht. Do të thotë jeta me
plotësinë e saj më të mundur. Për më tepër kjo zoe nuk ndërpritet nga vdekja e këtij trupi.
Prandaj, zoe është e përjeshtme në kohë.
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Prandaj, kur Jezusi tha se “Ju nuk keni jetë në veten tuaj”, donte të thoshte se ne vetë
nuk kemi zoe --- nuk kemi jetën të cilën Perëndia dëshiron që ne ta kemi.
Kjo ekzistenecë pa zoe është e dukshme në ata që na rrethojnë. H.G. Wells, në moshën
61 vjeçare, tha : “Unë nuk kam paqe. Kjo jetë është në fund të saj”.(5) Lord Bajroni e
përmblodhi jetën e tij të shqetësuar në këto vargje me rastin e 36 vjetorit të tij, tri muaj para se të
vdiste :
Ditët e mia janë si gjethet e verdha,
Lulet dhe frytet e dashurisë kanë ikur:
Krimbi, plaga dhe dhimbja
Janë vetëm të miat. (6)
Thoreau, duke parë brenda vetes, shkroi : “Lëmshi i jetës së njeriut jeton në mes të dëshpërimit”
(7). Ralpf Barton, një nga piktorët më të mirë të filmave vizatimorë, la këtë shënim të ngulur me
një gjilperë me kokë në jastëkun e tij, përpara se të vriste veten:
Unë kam pasur pak vështirësi, shumë miq, sukses të madh; kam shëtitur nga gruaja në
grua, dhe nga shtëpia në shtëpi, kam vizituar vendet më të mëdha të botës, por jam i
ngopur nga shpikja e mashtrimeve për të mbushur 24 orëshin. (8)
Mungesa e zoe nuk është e kufizuar për shkrimtarët dhe artistët . As për nëpunësit
zyrtarë. Princi Konoye, kryeministër i Japonisë gjatë pjesës së parë të Luftës së Dytë Botërore, u
deklarua më pas nga forcat aleate si kriminel lufte, sepse kishte kryer krime gjatë luftës. Për t’i
shpëtuar më pas dënimit, ai bëri vetëvrasje, duke lënë në shtratin e tij të vdekjes një kopje të librit
të Oscar Wilde “De Profundis” , me këto fjalë të nënvizuara: “E tmerrshme qe ajo që më bëri
bota mua, por më e tmerrshme qe ajo që unë i bëra vetes” (9).
Carl Jung e diagnostikoi saktë situatën kur pohoi “një neurozë boshllëku” ndërsa “jeta
bëhet e vdekur në duart tona”.(10) Aleksandër Solzhenicin tha: “Ne kemi vendosur më shumë
shpresë se ç’duhet në reformat politike dhe sociale, vetëm për të zbuluar se po privohemi nga
gjëja më e bukur që zotërojmë : jeta jonë frymore” (11) --- zoe jonë.
Si mund ta marrim zoe --- jetën e pasur të cilën Perëndia dëshiron që ne ta kemi? Duke e
dhënë veten me gjithë shpirt për të ndihmuar të tjerët kjo nuk do të na sjelli zoe . Kjo gjë bëhet e
qartë nga fjalët e Dr. James Simpson, një nga të parët që zhvilloi përdorimin e anestezisë :
Kur mirëdashja do ta ketë kryer rrugën e saj, kur të mos ketë më të sëmurë për t’u
shëruar, të mos ketë më sëmundje për të kuruar, kur gjithçka për të cilën jam përpjekur
të vijë në pikën e vdekjes --- çfarë do ta mbushë zemrën, mendimet dhe fuqitë e mia? (12)
Ajo që ai thotë është: “Jam bosh.”
Por si mund ta marrim zoe -n ? Në një rast, një udhëheqës erdhi tek Jezusi dhe e pyeti:
“Mësues, çfarë të mire duhet të bëj që të kem jetë të përjetshme ---zoe ?
Jezusi iu përgjigj:
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Në qoftë se ti do të hysh në jetë, zbato urdhërimet.... “Mos vrit, mos shkel kurorën, mos
vidh, mos bëj dëshmi të rreme; ndero atin tënd dhe nënën tënde dhe duaje të afërmin tënd
si veten tënde”.
Udhëheqësi iu përgjigj : “ Të gjitha këto gjëra unë i kam zbatuar; çfarë më mungon tjetër?” (13)
Nga kjo bisedë ne mësojmë dy gjëra të rëndësishme. Së pari, ne e dimë instinktivisht nëse
brenda nesh ka apo nuk ka zoe. Ndonëse ky udhëheqës kishte bërë gjithçka që Jezusi e porositi të
bënte dhe që Perëndia kërkonte që ai të bënte, ai e dinte që në zemrën e tij nuk kishte zoe . Ne e
dimë instinktivisht nëse kemi apo nuk kemi zoe . Askush nuk ka nevojë të na i thotë.
Së dyti, ne nuk mund të fitojmë zoe duke jetuar një jetë të mirë --- duke jetuar sa më
mirë të jetë e mundur me fuqitë tona. Të qenit një person i mirë nuk mund të barazohet me zoe
.
Atëherë si mund të marrim zoe ? Jezusi i tha një udhëheqësi :
Në të vërtetë, në të vërtetë po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë
mbretërinë e Perëndisë. . . Po të them të vërtetën se kush nuk ka lindur nga uji dhe
Fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë.Ç’ka lindur nga mishi është mish;
por ç’ka lindur nga Fryma është frymë. Mos u mrekullo që të thashë : “Duhet të lindni
përsëri.” (14)
Jezusi po na tregon se ne kemi dy natyra --- natyrën tonë fizike dhe natyrën tonë frymore. Secila
prej tyre duhet të bëhet e gjallë. Ne e morëm jetën tonë fizike nga prindërit tanë në atë që quhet
lindje. Jeta fizike çon në ngritjen e jetës fizike. Ndërsa jeta frymore çon në ngritjen e jetës
frymore. Megjithëkëtë, vetëm Fryma e Perëndisë mund të na japë jetë frymore --- ta bëjë të gjallë
frymën tonë. Ne fitojmë zoe kur natyra jonë frymore bëhet e gjallë përmes një procesi të dytë
lindjeje, dhe Perëndia e bën këtë në ne.
Si mund të marrim zoe nga Perëndia? Jezusi tha: “Unë jam buka e jetës” (15). Jezusi
vazhdoi më tej:
Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qielli; nëse një ha nga kjo bukë do të jetojë përjetë;
buka që Unë do të jap është mishi Im, që Unë do ta jap për jetën e botës.(16)
Kjo është pjesa e tretë e mesazhit që ua solli ëngjëlli barinjve: “Unë po ju lajmëroj një
gëzim të madh për të gjithë popullin! Sot në qytetin e Davidit lindi për ju ---një Shpëtimtar --- që
është Krishti, Zoti.” (17) Po, ardhja e Jezusit mbetet lajmi më i gëzuar që i është dhënë
ndonjëherë ndokujt. Por çelësi është Jezusi si Shpëtimtar. Një Shpëtimtar? Nga se?
Perëndia i tha babait të Gjon Pagëzorit këto fjalë për birin e tij në lidhje me Jezusin:
Dhe ti, o femijë i vogël, do të quhesh profet nga shumë i Larti, sepse ti do të shkosh
përpara fytyrës së Zotit për të përgatitur udhët e Tij, për t’i dhënë popullit të Tij njohjen
e shpëtimit, në faljen e mëkateve të tyre. (18)
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Jezusi do të siguronte “shpëtimin përmes faljes së mëkateve”. Atëherë, Jezusi është Shpëtimtari
për mëkatet tona.
Nevoja për falje është përshkruar nga Perëndia kështu:
Dëgjoni gjithë popujt, vini veshin, o banorë të botës, qofshin njerëz të popullit dhe fisnikë,
të pasur dhe të varfër tok.... Asnjeri .... nuk mund të shpengojë kurrësesi vëllanë e tij, as
t’i japë Perëndisë çmimin e shpengimit të tij, sepse shpengimi i shpirtit të tij është shumë i
shtrenjtë, dhe çmimi i saj nuk do të mjaftonte kurrë, për të bërë që ai të jetojë përjetë dhe
të mos shohë gropën (ferrin). (19)
Ne jemi të gjithë moralisht me të meta, d.m.th. mëkatarë, dhe prandaj jemi të ndarë nga Perëndia.
Nëse ju keni thënë se ka disa zona të jetës suaj në të cilat mund të bënit pa Perëndinë, atëherë
cilësoheni mëkatar. Perëndia pohon:
Ja, dora e Zotit nuk është tepër e shkurtër për të shpëtuar, as veshi i Tij nuk është tepër i
rënduar për të dëgjuar. Por paudhësitë tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe
Perëndisë suaj, dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet fytyra e Tij prej jush, që të mo ju
dëgjojë më. (20)
Perëndia e përshkroi atë kështu: “të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë”.(21)
Ne biem përpara karakterit të Perëndisë. Ne kemi rënë nga qëllimet që Perëndia ka pasur për
ne. Perëndia është përsosmërisht i Shenjtë. Ne jemi shumë më pak se të shenjtë. Dhe, për më
tepër Perëndia dëshiron të ketë një miqësi intime me ne. Gjëja më e vyer në të gjithë jetën është
ecja me Krijuesin, Kryearkitektin dhe Mbrojtësin e jetës sime --- dhe përmes kësaj të përjetuarit e
zoe-së .
Perëndia na ka thënë “ Paga e mëkatit është vdekja”.(22) Kjo është e kundërta e zoe .
Rezultati i vdekjes sonë frymore, dhe si pasojë mungesa e zoe-s, nuk është gjë tjetër veçse thjesht
ekzistencë në vend që të kemi jetën që Perëndia pati si qëllim për ne. Gjithashtu, jeta jonë e
përbërë prej pjesëve : jeta fizike dhe jeta pas vdekjes, për shkak se vdekja frymore në fund të
jetës sonë fizike është një ndarje e paevitueshme dhe e plotë nga Perëndia.
Si ndodh falja? Perëndia na ka thënë: “pa derdhur gjak nuk ka ndjesë (falje)” (23) . Dag
Hammarskjold komentoi:
Falja këput zinxhirët e rastësisë sepse ai që “të fal” --- për shkak të dashurisë --- merr
mbi vete pasojat e asaj që ke bërë. Prandaj, gjithmonë falja përbën
një flijim. (24)
Perëndia e siguroi këtë falje përmes ardhjes së Jezusit. Perëndia na ka thënë se Jezusi :
është shkëlqimi i lavdisë së Perëndisë dhe paraqitja e saktë e qënies së Tij, duke i
mbajtur të gjitha gjërat me fjalën e Tij të pushtetshme (25).
Jezusi është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm. . . Përmes Jezusit u krijuan të gjitha
gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhé, gjërat që duken
dhe ato që nuk duken:
frone, zotërime, principata dhe pushtete; të gjitha gjërat janë krijuar me anë të Tij dhe në
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lidhje me Të. Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në Të. . . Ai është
i parëlinduri nga të vdekurit, përderisa të ketë parësinë në çdo gjë, sepse Atit Perëndi i
pëlqeu që në Të të banojë e gjithë plotësia, dhe, duke bërë paqen me anë të gjakut të
kryqit të Tij, duke fituar pas, me anë të Tij, të gjitha gjërat. (26)
A mund të sjellë Jezusi falje? Nuk duhet harruar se Perëndia i referohet Jezusit
vazhdimisht si Shpëtimtar: “ Unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse
sot në qytetin e Davidit (Bethlehem) lindi për ju një Shpëtimtar, që është Krishti, Zoti.” (27) Dhe
se Jezusi do të siguronte “shpëtimin për faljen e mëkateve të tyre” (28). Një ëngjëll, përpara se të
lindte Jezusi dha këto instruktime nga Perëndia: “Ti do t’i vësh emrin Jezus, sepse Ai do të
shpëtojë popullin e Tij nga mëkatet.” (29). Emri Jezus do të thotë “Jehova është shpëtim” ose
“Jehova është Shpëtimtari”(30) { Shqip ‘Jehova’ do të thotë ‘Zot’ }.
Gjon Pagëzori, një profet që i parapriu Jezusit, tha në lidhje me Jezusin kur e pa Atë për
herë të parë : “Ja, qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!”(31) Qengji qe një sakrificë flijimi
për shlyerjen e mëkatit. Duhej të ishte pa të meta, duhej të ofrohej vazhdimisht sepse kishte një
simbol të madh, dhe nuk kishte fuqi të përhershme. Megjithëkëtë, vdekja e Jezusit duhet të ishte
një zgjidhje e përhershme për mëkatin tonë. Jezusi tha se erdhi : “për të dhënë jetën e Tij si çmim
për shpengimin e shumë vetëve.” (32)
Jezusi i tha një të paralizuari: “Merr zemër, o bir, mëkatet e tua janë falur!” .
Megjithëkëtë, kur vëzhguesit kritikë filluan ta akuzojnë Jezusin për blasfemi, Jezusi vazhdoi:
“Tani, që ta dini se Biri i njeriut ka autoritet në tokë të falë mëkatet....Çohu, merr vigun tënd dhe
shko në shtëpinë tënde.” (33) Shërimi i këtij njeriu nga Jezusi, tregoi kapacitetin e Jezusit për të
falur mëkatet.
Jezusi është Shpëtimtari ynë dhe standardi i Perëndisë për falje. Perëndia na thotë:
Dhe ju vetë, që dikur ishit të huaj dhe armiq në mendje me veprat tuaja të këqija, tani ju
paqtoi në trupin e mishit të Tij, me anë të vdekjes, që t’ju nxjerrë juve përpara vetes së Tij
shenjëtorë, faqebardhë dhe të pafajshëm. (34)
Perëndia e bëri Jezusin të jetë mëkat për ne, Ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi
drejtësia e Perëndisë në Të. (35)
Mrekullia e faljes u përshkrua kështu nga Hammarskjoldi : “ Falja është përgjigjja e ëndrrës së
një fëmije për një mrekulli përmes së cilës ajo që është thyer të bëhet një sërish, ajo që është
ndotur të bëhet e pastër sërish.” (36)
Falja të shpie tek zoe . Prandaj, falja është shumë e rëndësishme. Për më tepër , falja dhe
zoe vijnë vetëm përmes këtij Shpëtimtari --- të vetmit Shpëtimtar. Ndaj, Jezusi na ka thënë:
“Unë jam udha, e vërteta dhe jeta ; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet Meje.” (37) Kjo
është një thenie shumë e fuqishme e Jezusit. Këtu ka dy thënie gjigante nga Jezusi : “Unë jam
jeta ose zoe ” dhe “Unë jam e vetmja udhë që të shpie tek kjo zoe ”. Jezusi është burimi i jetës
dhe dera për tek Ai. Diku tjetër, Perëndia na ka thënë : “Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim,
sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të
shpëtohemi.” (38)
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Gjatë dekadave të para të jetës sime unë nuk kisha zoe . Në mënyrë arrogante i thashë
Perëndisë se nuk kisha nevojë për Të. Në mënyrë arrogante thashë se jam i mirë sa duhet për
Perëndinë dhe se Ai duhej të më pranonte ashtu siç isha. Unë thashë se nuk kisha nevojë për
vdekjen e Jezusit për mëkatet e mia. Gjatë asaj kohe isha i zënë me punët e mia. Isha aq i
tërhequr pas studimit të trurit, sepse kisha bindjen se problemi më i madh që haste njeriu qe të
kuptuarit e vetes --- dhe unë pata bindjen se kjo do të sqarohej vetëm përmes kuptimit të trurit që
kryen një punë të madhe në të na bërit ne ata që jemi. Puna e studimit të trurit ishte zbavitëse dhe
tërheqëse. Unë dhe kolegët e mi regjistruam aktivitetin e një qelize të vetme të trurit të maceve
dhe të majmunëve. Ne ishim në gjendje të flisnim shumë për rrugën në të cilën truri kontrollon
lëvizjet e komplikuara.
Por në fillim të studimeve të mia mbi trurin nisa një aventurë edhe më të rëndësishme --aventurën më të rëndësishme në jetën time. Unë u rrita me mendësinë e të qenit i vetëbindur --madje të isha i virtytshëm, por së bashku me to vinte edhe arroganca në lidhje me Perëndinë.
Kështu, unë qeshja me idenë se isha mëkatar, dhe se Jezusit iu desh të vdiste për të paguar
ndëshkimin për mëkatin tim, dhe është e trishtueshme, por përqeshja këdo që e mbante dhe e
përcillte këtë mesazh. Pastaj, Perëndia solli Elaine në jetën time. Ndërsa takohesha me të,
Perëndia e përdori atë të më mësonte rreth faljes dhe zoe . Unë pashë në jetën e saj dhe në jetën e
miqve të saj cilësi që nuk i kisha hasur më parë. Kjo qe zoe . Çështja e jetës së saj qe shumë
bindëse.
Ngadalë, nisa të kuptoj se Jezusi nuk qe thjesht njeri, apo një njeri i mirë ose profet, por
se Ai ishte Perëndia që erdhi në tokë me qëllim që të sillte në ne një miqësi personale me Të, dhe
që të na jepte zoe . Së fundi, pas një viti, një mbrëmje, e ndjeva Jezusin që po më tërhiqte tek
Vetja. Nuk mund të rezistoja më, ndonëse kisha shumë pyetje intelektuale për të sqaruar. Unë e
pranova ofertën e Perëndisë për faljen e mëkateve të mia dhe u bëra fëmijë i Tij. Pas një
periudhe kohe fillova të përjetoj paqen e Perëndisë brenda meje dhe ndjeva se dora e Tij u vendos
mbi jetën time. Me Frymën e Perëndisë në mua, shumë nga dyshimet që kisha morën përgjigje
më të qartë sesa kur i shihja nga jashtë dhe i kritikoja.
Ndonëse isha bërë një ekspert në fushën e funksionomit të trurit, shkenca nuk më bënte
dot një njeri të plotë --- pasi nuk më kishte dhënë zoe .Unë ende jam i bindur se të studiuarit e
trurit është një gjë mjaft tërheqëse për njerëzimin, por unë jam i bindur se gjëja më e rëndësishme
është të njohurit e Perëndisë që na krijoi dhe të përjetuarit e jetës që Ai ka për ne.
Kur kthej kokën dhe shoh atë që ka kaluar, unë mund të them se zoe është gjëja më e vyer
që kam. Nuk ka asnjë krahasim mes cilësisë së jetës që kam tani dhe asaj që përjetova kur nuk e
kisha marrë faljen e Jezusit. Kjo jetë ---zoe ---është kaq e vyer saqë ia vlen të sakrifikosh
gjithçka vetëm që ta kesh. Solzhenicin, duke folur për përvojën në burg përmes njerit prej
personazheve të tij, tha : “ Unë e ushqeva shpirtin tim këtu, dhe mund të them pa hezitim : ‘Qofsh
bekuar ti , burg, që hyre në jetën time.’” (39) Për të ishte kaq e rëndësishme të kishte zoe saqë ia
vlente që kaloi gjithë ato vite në Gulag. A mund ta mendosh dot këtë?
Një mysliman tha:
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Kur ia dhurova jetën time Jezusit....unë zbulova se ka një lidhje unike mes Perëndisë dhe
besimtarit --- një miqësi personale dashurie dhe një shoqëri që sjell përmbushjen dhe
kuptimin më të lartë për jetën. (40)
Ajo që ky person po përshkruan është zoe .
Një ditë unë dhe Elaine i hypëm trenit për në Komunitetin e Kombeve të Bashkuara, kur
në të hipi dhe një i verbër. Unë e ndjeva brenda meje se duhej patjeter t’i lutesha Perëndisë dhe i
thashë atij nëse do të më lejonte që unë t’i lutesha Perëndisë që Ai t’ia kthente të parit. Përgjigjja
e tij më shokoi. Ai tha : “Jo! Vetëm pasi u bëra i verbër unë e njoha Perëndinë. Më mirë të
qëndroj i verbër dhe të ruaj këtë miqësi që kam me Perëndinë.” Unë jam i bindur se ajo që Ai
kishte kuptuar për Perëndinë ishte e gabuar. Por e rëndësishme është se zoe qe kaq i
rëndësishëm për të saqë ai më mirë të mbetej i verbër sesa të mos kishte zoe . Jezusi tha për këtë
: “Mbretëria e qiejve i ngjan një tregtari që shkon të kërkojë margaritarë të bukur. Dhe kur gjen
një margaritar me vlerë të madhe, shkon, shet gjithçka që ka dhe e blen .” (41) Më shumë se çdo
gjë tjetër dëshiroj që edhe ju të përjetoni atë zoe që kam përjetuar dhe unë.
Zoe siguron përfitime të ndryshme. Njëra prej tyre është aftësia e përballimit të vdekjes
pa frikë. Kjo tregohet shumë bukur në një letër që një ushtar rus i shkroi Perëndisë ndërsa ishte në
një llogore gjatë Luftës së Dytë Botërore:
Më dëgjo, o Perëndi. Kurrë në jetën time nuk kam folur me Ty, por tani e ndiej të të çoj
përshëndetjet e mia. Ti e di se që nga fëmijëria më kanë thënë se Ti nuk ekzistoje. Dhe
unë, si i marrë, u besova fjalëve të tyre. Unë kurrë nuk e kisha soditur krijimin Tënd, dhe
sonte, që e pashë nga guacka ku jam futur u mrekullova me shkëlqimin e yjeve dhe
papritur njoha mizorinë e gënjeshtrës.
Pyes veten, a do ta shtrish Ti , Perëndi , dorën Tënde drejt meje ?.... A nuk do të ishte e
çuditshme që drita të vinte mbi mua dhe unë të shihja Ty në këtë natë ferri?.... Jam i
kënaqur që mësova të të njoh. Në mesnatë jemi programuar të sulmojmë, por Ti po sheh
prej së larti prandaj unë nuk kam frikë. Sinjali. Më duket se duhet të shkoj. U kënaqa me
Ty.... Siç e di mirë, luftimet do të jenë të ashpra dhe ndoshta sonte mund të trokas në
derën Tënde. Ndonëse nuk kam qenë miku Yt për një kohë të gjatë, gjithësesi, a do të më
lejosh mua të hyj kur të vij? Përse po qaj, o Perëndia Im --- e sheh se ç’po më ndodh.
Sonte sytë e mi u hapën. Lamtumirë, Perëndia im. Unë po shkoj, por nuk shpresoj se do
të kthehem sërish. Është për t’u çuditur, por nuk i trembem më vdekjes. (42)
--- Dhe ai nuk u kthye më. Por ai ka zoe .
Fuqia është e mundur si rezultat i zoe. Jezusi tha:
Unë jam hardhia e vërtetë dhe Ati Im është vreshtari....Qëndroni në Mua dhe Unë do të
qëndroj në ju; sikurse shermendi nuk mund të japë fryt nga vetja, po qe se nuk qëndron në
hardhi, ashtu as ju, nëse nuk qëndroni në Mua.... Unë jam hardhia, ju jeni shermendet;
kush qëndron në Mua dhe Unë në të jep shumë fryt, sepse pa Mua nuk mund të bëni
asgjë.
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Ky është një përshkrim i qartë i zoe dhe i burimit të saj --- jeta e Jezusit që jetohet në ne dhe që
rrjedh prej nesh. Jezusi vazhdoi më tej të shpjegojë rezultatin e kësaj lidhjeje me Të : “Në qoftë
se qëndroni në Mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t’ju bëhet.”
(43) Ndërsa eci me Perëndinë, fuqia e Tij është në dipozicionin tim. Ky rol nuk mund të gjendet
asgjëkundi më i madh se sa në qënien time si baba dhe si gjysh. Unë nuk mund të jem çdo çast
me fëmijët e mi dhe t’i mbroj ata , por edhe sikur të mundja,unë jam i kufizur në fuqi që t’i
mbroj. Ajo që më jep paqe të madhe është se e di që kam fuqinë e Perëndisë në dispozicionin
tim.
Unë mezi pres që edhe ju të përjetoni atë zoe që unë dhe Elaine kemi përjetuar. Gjashtë
vjet më parë Elaine u diagnostikua se kishte një tumor në mitër në një shkallë të zhvilluar. Ky lloj
kanceri në një shkallë të zhvilluar është shumë i vështirë të kurohet efektivisht. Për më tepër
kanceri qe përhapur në pjesë të tjera të sistemit të saj riprodhues. A do të ishte ky fundi i jetës për
gruan time të dashur? Ne nuk e besuam se kjo ishte ajo që Jezusi kishte për të. Dy ditë më pas,
ajo shkoi në spital për analiza të tjera. Ndërsa po priste në dhomën e ekzaminimit për analizat,
ajo pati dhimbje të mëdha, Jezusi iu shfaq asaj personalisht. Kjo ishte një mrekulli. Ai i tha asaj:
“ Ti do të bëhesh më mirë. Ti do të bëhesh më mirë.” Ajo mendoi se kjo do të thoshte që nuk do
të vdiste nga kanceri, por do t’i duhej të bënte një kurë intensive. Pastaj Jezusi u zhduk. Disa
minuta më pas, mjeku teknik filloi testin dhe e ekzaminoi trupin e saj për një orë, duke kërkuar
tumorin, por nuk e gjeti dot! Mjekët morën dhe mbollën qeliza, por nuk gjetën asnjë shenjë
kanceri. Simptomat që qenë të pranishme për mëse një vit, u zhdukën menjëherë dhe nuk u dukën
më. Perëndia bëri një mrekulli! Qëllimi ynë për të marrë zoe nuk duhet të jetë kurrë pritja e
ndonjë mrekullie. Megjithëkëtë, një anë e përfitimit tonë kur marrim zoe është dora e
mbinatyrshme e Perëndisë në jetët tona për të përmbushur planin e Tij.
Falja që të çon në zoe është dhurata më e vyer që ne si qënie njerëzore mund të marrim
ndonjëherë. Dëgjojini këto fjalë të shkruara me gjithë shpirt :
Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë informacioni,
Perëndia do të na kishte dërguar një edukator.
Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë teknologjia,
Perëndia do të na kishte dërguar një shkencëtar.
Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë paraja,
Perëndia do të na kishte dërguar një ekonomist.
Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë kënaqësia,
Perëndia do të na kishte dërguar një argëtues.
Por nevoja jonë më e madhe është falja,
Prandaj na dërgo o Perëndi një Shpëtimtar. (44)
Prandaj ardhja e Jezusit është shumë e rëndësishme. Ai erdhi që të na sigurojë falje.
Do të doja të përmblidhja edhe një herë ndryshimin më të madh që has sot njerëzimi në
pyetjen e bërë prej historianit të shquar Will Durant përpara ndryshimeve të fundit politike në
botën tonë:
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Pyetja më e madhe e kohës sonë nuk është komunizmi kundër individualizmit; as Europa
kundër Amerikës; as Lindja kundër Perëndimit. Është ajo që nëse njeriu mund të jetojë
pa Perëndinë. (45)
Shqetësimi im është i shprehur nga një ish-President i Asamblesë së Përgjithshme :
Këto janë ditë të mëdha dhe ajo që po vendoset në to është absolutisht historike. Por të
gjitha këto që po ndodhin do të kalojnë dhe së bashku me to dhe vetë jeta. Atëherë, cila,
është jeta që nuk kalon; atëherë cila është jeta e përjetshme ? Kjo është pyetja e parë dhe
e fundit. Unë besoj që “ Kjo është jeta e përjetshme, të të njohim Ty, të vetmin Perëndi të
vërtetë dhe Jezus Krishtin që Ti ke dërguar “ (Gjoni 17:3 )... Besimi në Jezus Krishtin
është qëllimi i parë dhe i fundit në jetën tonë. Për mua nuk ka rëndësi se cili je apo çfarë
je; unë të bëj vetëm një pyetje : A beson në Jezus Krishtin ? (46)
Dr. Çarlz Malik ( Charles Malik ) nga Libani ishte nënshkrues i Kartës së Kombeve të
Bashkuara, hartuesi kryesor i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, dhe President i
Asamblesë së Përgjithshme të 13 -të, por e një rëndësie më të madhe për të qe se çdo person
duhet të përjetojë “zoe” që vjen nga Jezusi.
Perëndia i Gjithëpushtetshëm tha për Veten: “Populli Im....më ka braktisur Mua, burimin
e ujit që rrjedh, për të hapur sterna, sterna të prishura, që nuk e mbajnë ujin.” (47) A e ke humbur
burimin e ujit të gjallë dhe je përpjekur të krijosh jetë nga vetë fuqitë e tua? Nëse është kështu,
kuptoje se je një sternë e prishur. Jezusi tha: “ Uji që Unë do t’ju jap do të bëhet në të një burim
uji që gulfon në jetë të përjetshme.” (48) Më pas Jezusi tha: “Nëse dikush ka etje, le të vijë tek
Unë e të pijë. Ai që beson në Mua, siç ka thënë Shkrimi : ‘Nga brendësia e tij do të burojnë
lumenj uji të gjallë’.” (49)
Jezusi na fton me këto fjalë: “Ja! Unë qëndroj tek dera dhe trokas; nëse dikush dëgjon
zërin Tim dhe të hapë derën, Unë do të hyj tek ai .” (50) Jezusi na fton ta pranojmë Atë në jetë
tona. Ndërsa ne i përgjigjemi Ai na fal, dhe Fryma e Shenjtë vjen të banojë në ne. Është jeta e Tij
brenda nesh që na jep zoe-në.
Nëse kurrë nuk e keni pranuar faljen dhe jetën që Jezusi të siguron, unë ju ftoj të
ndërmerrni të njëjtin hap që unë bëra kur pranova Jezusin si Shpëtimtarin tim. Unë e bëra këtë
duke i drejtuar një lutje të thjeshtë, të cilën edhe ju mund ta përdorni:
Perëndi i Shenjtë, të lutem më fal mua që kam mëkatuar kundër Teje. Të faleminderit që
më ke dashur kaq shumë saqë erdhe në këtë tokë si Jezus dhe vdiqe në vendin tim, në
mënyrë që unë të kem një jetë të vërtetë me Ty. Unë të kërkoj Ty të vish në jetën time dhe
të më japësh një miqësi përgjithmonë të pathyeshme me Ty. Unë të kërkoj Ty të më
ndryshosh mua dhe së bashku me mua, botën. Faleminderit. Amen.
Gjëja më e çmuar që unë kam është zoe-ja për të cilën ju kam folur. Është edhe diçka
tjetër që unë dëshiroj që ta bëjë të plotë jetën time, dhe kjo është që edhe ju ta keni këtë jetë
gjithashtu.
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Shtatë Shtyllat e Një Shoqërie Demokratike dhe
Themeli Mbi të Cilat Qëndrojnë
28 May and 1 June 1999
Sot në botë ekzistojnë dy pikpamje lidhur me qeverinë:
1.
2.

Shteti është i gjithë-rëndësishëm dhe individi përdoret për të ndjekur qëllimet e
Shtetit.
Individi është krijesa më e lartë e Perëndisë dhe se qëllimi i qeverisë është t’i
shërbejë këtij individi për të arritur forcën e tij maksimale.

Shqipëria po përpiqet të kalojë nga pikpamja e parë në të dytën. Kjo kërkon një ndryshim
rrënjësor në mënyrën e të menduarit dhe të sistemit të vlerësimit mbi të cilin ne mbështesim
besimet tona. Ky ndryshim në qëndrimet themelore, pasqyrohet në shtatë shtyllat e shoqërisë
demokratike.
1.

Vlerësim i lartë për individin.

2.

Qeveritarët si shërbyes të popullit.

3.

Pjesëmarrja në qeverisje.

4.

Eliminimi i privimit nga të drejtat.

5.

Drejtësia.

6.

Shërimi i plagëve të shkaktuara nga padrejtësitë e së kaluarës.

7.

Qëndrimi I tillë se mënyra më e mirë për të përmirësuar cilësinë e jetës time është
përmirësimi i jetës i të gjithë bashkësisë.

Është e rëndësishme të dimë se asnjë nga këto shtylla nuk mbështet nga ateistët. Ka
ateistë që mbështesin një ose disa prej tyre. Megjithatë, ateizmi, si sistem vlerash nuk mbështet
asnjë prej të shtatë shtyllave. Edhe përpjekja më e mirë që ofron filozofia nuk arrin të udhëheqi
drejt këtyre shtatë shtyllave. Besimi në Perëndinë është e vetmja bindje që mbështet këto shtatë
shtyllat. Megjithëse unë kam studiuar edhe fetë e tjera kryesore, veçanërisht Islamizmin, përvoja
më e mirë më vjen si ndjekës i Jezus Krishtit. Unë do të përdor përvojën time si shembull dhe
nëse ju jeni mysliman, kërkoj që edhe ju të zbatoni të njëjtën gjë, duke përdorur Kuranin.
Le të filloj duke paralajmëruar se demokracia nuk rritet në çdo lloj toke, se ajo gjithashtu
nuk rritet vetë. Që ajo të zhvillohet dhe rritet, ka nevojë për një themel të veçantë. Pengesat që
has një shoqëri për të arritur demokracinë, janë kaq të mëdha saqë John Adams, një nga arkitektët
e eksperimentimit demokratik amerikan, paralajmëroi:
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Demokracia nuk zgjat kurrë shumë. Ajo konsumohet shpejt, lodhet dhe vret veten.
Asnjëherë nuk ka ekzistuar ndonjë demokraci që nuk e ka vrarë veten.1
Reinhold Niebuhr dhe Paul E. Sigmund e përfunduan kështu librin e tyre Përvoja
Demokratike:
Një demokraci e pastabilizuar është gjendja normale e saj, sepse ideja
demokratike ka ende një apel të madh, dhe ndërsa autoritarët dështojnë, siç
ndodh shpesh, e vetmja alternativë legjitime duhet të gjendet në institucionet
demokratike ...Prognoza për të ardhmen e demokracisë në zonat në zhvillim është
e pasigurtë. Ndonjëherë rrethanat do të jenë të tilla që një udhëheqës demokratik
dhe një kombinim i caktuar i zhvillimeve historikë do të krijojnë mundësinë që
këto forma të zënë rrënjë dhe të rriten. Në shumë raste të tjera, kur nuk ndiqen
modelet tradicionale, si rezultat mund të krijohet një sistem midis demokracisë
dhe diktaturës....Perspektiva atëherë është për një paqëndrueshmëri të
vazhdueshme në një botë në të cilën një qeveri e stabilizuar dhe efektive
demokratike është në më të shumtën e rasteve është një ideal, se sa një realitet
efektiv.2
Realitet i ashpër tregon se ka vende që kërkojnë të kalojnë nga marksizmi në demokraci, por që
mund të dështojnë në këto përpjekje dhe të kthehen në një gjendje më të ulët sesa në regjimin e
mëparshëm.
Profesor Alexander Fraser Tytler, në fund të shekullit XVIII, ka shkruar:
Një demokraci nuk mund të ekzistojë si një formë e përhershme qeverisjeje. Ajo
mund të ekzistojë derisa votuesit të zbulojnë se ata mund të votojnë* për interesat
e tyre dhe për të përfituar për veten e tyre nga Thesari Publik. Që nga ai çast dhe
më pas, shumica voton gjithmonë për kandidatët që u premtojnë përfitime më të
mëdha nga Thesari Publik, me rezultat që demokracia rrëzohet gjithmonë nga
politika liberale fiskale, që ndiqet më pas nga krijimi i një diktature. Mosha
mesatare e qytetërimit më të madh botëror ka qënë 200 vjet. Kombet kanë
përparuar duke përshkuar këto etapa:
Nga skllavëria në besimin shpirtëror,
Nga besimi shpirtëror në një kurajo të madhe,
Nga një kurajo e madhe në liri,
Nga liria në bollëk,
Nga bollëku në egoizëm,
Nga egoizmi në vetëkënaqësi,
Nga vetëkënaqësia në indiferencë,
Nga indiferenca në pavarësi,
Nga pavarësia sërish në skllavëri.3
Duket qartë se faktori më i rendësishëm që ndikon në ndërtimin e një shoqërie demokratike është
karakteri i njerëzve.
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Ralph Buultjens e përfundon me këto fjalë librin e tij Rënia e demokracisë (The Decline
of Democracy):
Unë ndiej një sens të thellë drame, për të mos thënë tragjedie. Demokracia është
një ideal që ka frymëzuar ndjenjat më fisnike të qytetërimit njerëzor....Përvoja
moderne demokratike në historinë njerëzore, të padrejtësisë dhe të shtypjes
politike, shfaqet si një interval i shkurtër, një lulëzim i shkurtër lirie,.... Ne nuk
duhet të harrojmë se shpresat për demokraci i kanë tejkaluar mundësitë reale të
saj; realiteti nuk ka qënë kurrë në gjendje të pajtohet me idealin. Është gjithashtu
e qartë se koncepti tradicional i demokracisë, produkti i përpjekjeve i të dy
shekujve, po kalon në histori .... Demokracia u ngrit në një kohë kur vlerat e lirisë
dhe të vetëvendosjes i tejkaluan të gjithë të tjerat.... Nëse përpiqemi të rindërtojmë
demokracinë, së pari duhet të përtërijmë vlerat që i dhanë lindjen.4
Sipas Buultjens, dhe secilit prej autorëve të tjerë që unë kam cituar më sipër, demokracia është e
mundur vetëm në qoftë se ne jemi të gatshëm t’i përkushtojmë veten atyre vlerave që janë
veçanërisht të domosdoshme, që demokracia të lëshojë rrënjë, rritet dhe të mbahet gjallë. Cilat
janë ato vlera që çuan në lindjen e demokracisë? Ato janë shtatë shtyllat që unë kam përmendur
më sipër. Le t’i hedhim një sy këtyre shtatë shtyllave të një shoqërie demokratike, duke patur
parasysh dështimin e ateizmit dhe mbështetjen në besimin tek Perëndia.
-----------------------------*
Shënim: Votojnë për para nga Thesari Publik dhe për interesat e tyre. Në SHBA votuesit
votojnë për ata kandidatë të cilët premtojnë uljen e taksave, gjë që do të thotë përfitim më
i madh parash, pasi nga kjo ulje taksash, diferenca e të ardhurave ndaj taksave do të thotë
të ardhura reale më të mëdha.
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1.

Vlerësimi i lartë për individin.
Ateizmi/ Agnostikët ( skeptikët)

Henrik Himler:
Ne duhet të jemi të thjeshtë, të ndershëm,
besnikë dhe vëllezër vetëm me anëtarët e
gjakut tonë, dhe me asnjë tjetër...Nëse
njerëzit e tjerë jetojnë në rehati apo
vdesin nga uria, ajo që më intereson mua
është vetëm nëse na nevojiten skllevër
për kulturën tonë, përveç kësaj, asgjë
tjetër nuk më intereson. Nëse dhjetë mijë
gra ruse shkatërrohen ose jo prej
lodhjes, duke hapur kanal tanku, ajo që
më intereson mua është që kanali i tankut
të përfundohet për Gjermaninë...Ne
gjermanët, që jemi të vetmit njerëz në
botë që mbajmë një qëndrim të denjë
ndaj kafshëve, do të adoptojmë gjithashtu
një qendrim të duhur për këto kafshë
njerëzore, por është një krim ndaj gjakut
tonë nëse shqetësohemi për ta dhe u
japim atyre ideale.5
Hitleri, duke komentuar veçanërisht mbi
numrin e shumtë të viktimave nga rradhët e
oficerëve të rinj:
Për këtë arsye kanë shkuar në luftë.6
Zhan Pol Sartri:
Çdo ekzistencë lind pa shkak, e zgjat
jetën e vet nga dobësia dhe vdes
aksidentalisht.7

Besimi biblik
Perëndia:
Ta bëjmë njeriun sipas shembëlltyrës
sonë.8
Perëndia e krijoi njeriun sipas shembëlltyrës
së Tij.
Perëndia, duke folur përmes shërbëtorit të Tij:
Atëherë Zoti Perëndi formoi njeriun nga
pluhuri i tokës, i fryu në vrimat e hundës
një frymë jete, dhe njeriu u bë një qenie e
gjallë.9
Pranoni që Zoti është Perëndia; na ka
bërë Ai dhe jo ne vetë; ne jemi populli i
Tij dhe kopeja e kullotës së Tij.10
Njeriu është kaq i veçantë për Perëndinë saqë
Ai jo vetëm që e krijoi sipas shembëlltyrës së
Tij, por edhe i dha jetë.
Perëndia:
Unë do të të edukoj dhe do të të mësoj
rrugën, nëpër të cilën duhet të ecësh;
Unë do të të këshilloj dhe do ta mbaj
syrin Tim mbi ty.11
Perëndia është shërbyesi i njeriut, Ai e mbron
dhe udhëheq atë.
Perëndia, duke folur përmes shërbëtorit të Tij:
Në të vërtetë Zoti me sytë e Tij shikon
përpara dhe mbrapa tërë dheun për të
treguar forcën e Tij ndaj atyre që kanë
zemër të ndershme ndaj Tij.12
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Ateizmi/ Agnostikët ( skeptikët)

Besimi biblik
Perëndia, duke zbuluar veten përmes njërit
prej shërbyesve të Tij:
Por Ti (Perëndi), ke krijuar të
përbrendshmet e mia, Ti më ke
endur në barkun e nënës sime. Unë do të
të kremtoj, sepse jam krijuar në mënyrë
të mrekulluar...Dhe në librin Tënd ishin
shkruar ditët që ishin caktuar për mua,
megjithëse asnjë prej tyre nuk ekzistonte
ende.13
Njeriu është objekt i dashurisë dhe i energjisë
së Perëndisë së Plotëfuqishëm. Perëndia erdhi
në tokë për një kohë të shkurtër duke marrë
formë njerëzore për ta mësuar njeriun me
fjalë dhe shembull si të jetojë këtë jetë.
Perëndia duke folur përmes shërbëtorit të Tij
për Veten dhe Jezusin --- Perëndia në formë
njerëzore:
Sepse, duke qenë se bijtë kanë marrë
pjesë prej mishi dhe gjaku, po ashtu Ai u
bë pjesëtar në po ato gjëra, që të
shkatërronte me anë të vdekjes,
domethënë djallin, edhe të gjithë ata që
nga frika e vdekjes i ishin nënshtruar
robërisë për tërë jetën.14
Perëndia zbriti në tokë për një kohë të
shkurtër në formën e një qenieje njerëzore që
të vuante për ne, me qëllim që çdokush nga
ne të ketë jetë të plotë.
A nuk ju bën ky fakt të ndjeheni të veçantë?
A nuk ju bën kjo të ndjeni se të gjitha qeniet
njerëzore janë të veçanta, edhe kur shikojmë
se nuk jemi të përsosur?

2.

Njerëzit me pozitë si shërbyës të popullit.
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Ateizmi/Agnostikët (skeptikët)
Stalini:
Shteti është një instrument në duart e
klasës sunduese për të shtypur
rezistencën e klasës kundershtarë.15
Vladimir Iliç Lenin:
Shteti është një shkop i veçantë, dhe
asgjë më tepër.16
Stalin:
Njeriui I gjallë është një barrë. Njeriu i
vdekur nuk është barrë.17
Mao Tse-tung:
Komunizmi nuk është dashuri.
Komunizmi është një çekiç të cilin e
përdorim për të shtypur armiqtë tanë.18
Mao:
Pushteti politik rritet nga tyta e
pushkës.19

Besimi biblik
Perëndia, duke folur përmes shërbëtorit të Tij:
Çdo njeri le t’i nënshtrohet pushteteve të
sipërm, sepse nuk ka pushtet veçse prej
Perëndisë; dhe pushtetet që janë, janë
caktuar nga Perëndia. Prandaj ai që i
kundërvihet pushtetit, i kundërvihet
urdhërit të Perëndisë; dhe ata që i
kundërvihen do të marrin mbi vete
dënimin...Sepse eprori është shërbëtor i
Perëndisë për ty për të mirë...Ai është
shërbëtor i Perëndisë, hakmarrës plot
zemërim kundër atij që bën të keqen.
Prandaj është e nevojshme t’i
nënshtroheni, jo vetëm nga druajtje e
zemërimit, por për arsye të ndërgjegjes.
Sepse për këtë paguani edhe tatimet,
sepse ata janë shërbëtorë të Perëndisë,
që i kushtohen vazhdimisht këtij
shërbimi. I jepni, pra, secilit atë që i
takon: tatimin atij që i përket, druajtjen
atij që është për t’u druajtur, nderimin
atij që është për nderim.20
Nëpunësi qeveritar është shërbëtor i
Perëndisë. Ai është po aq shërbëtor i
Perëndisë sa edhe një klerik.
Perëndia e përshkruan Nebukadnetsarin,
sunduesin e egër të Babilonisë, me këto fjalë:
Nebukadnetsarit, mbretit të Babilonisë,
shërbëtorit tim...21
Dhe më vonë Perëndia u soll në mënyrë të
ashpër me Nebukadnetsarit që ta sillte në
rrugë të drejtë.
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Ateizmi/Agnostikët (skeptikët)

Besimi biblik
Perëndia e përshkruan kështu kreun e
qeverisë si shërbëtor i popullit:
Dhe e zgjodhi Davidin, shërbëtorin e tij,
dhe e mori nga vatha e dhenve dhe e mori
nga delet që mendnin për të kullotur
Jakobin, popullin e tij dhe Izraelin,
trashëgiminë e tij. Dhe ai bëri që të
kullosnin me ndershmërinë e zemrës së
tyre dhe i udhëhoqi me shkathtësinë e
duarve të tij.22
Duke e përshkruar Kreun e Qeverisë si
shërbëtor të popullit, Perëndia përdor
shembëlltyrën e bariut. Çfarë është bariu?
Bariu mbron delet, gjen ushqim për to, merr
parasysh rrezikun ndaj deleve dhe përpiqet ta
shmangë atë, ka përgjegjësi të plotë për
sigurinë dhe mirëqenien e deleve. Bariu është
shërbëtor i deleve. Ky është përshkrimi sipas
Perëndisë se çfarë duhet të bëjë Kreu i Shtetit
për popullin dhe vendin e vet.
Dhe në qoftë se Kreu i Qeverisë nuk i shërben
popullit të vendit të vet, atëherë Perëndia
merret me të në këtë mënyrë:
"Mjerë barinjtë që prishin dhe
shpërndajnë kopenë e kullotës sime:,thotë
Zoti. Prandaj kështu thotë Zoti, Perëndia i
Izraelit, kundër barinjve që kullosin
popullin tim:”Ju keni shpërndarë delet e
mia, i keni përzenë dhe nuk keni pasur
kujdes për to; ja, Unë do t’ju dënoj për
ligësinë e veprimeve tuaja”, thotë Zoti.
“Por do të mbledh kusurin e deleve të Mia
nga të gjitha vendet ku i kam shpërndarë
dhe do t’i çoj përsëri në kullotat e tyre, ku
do të jenë pjellore dhe do të shumohen. Do
të caktoj mbi to barinj që do t’i kullosin
dhe nuk do të kenë më ndrojtje dhe as
frikë; nuk do të mungojë asnjë prej tyre”,
thotë Zoti. 23
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Ateizmi/Agnostikët (skeptikët)

Besimi biblik
Perëndia, duke folur përmes shërbëtorit të Tij:
Bindjuni zotërinjve tuaj porsi Krishtit
duke ditur se gjithësecili do të marrë
shpërblimin nga Zoti.24
Sepse ju, o vëllezër, u thirrët në liri; por
mos e përdorni këtë liri si një rast për
mishin, por me dashuri t’i shërbeni njëritjetrit.25
Gjithësecili le të vërë në shërbim të tjetrit
dhuntitë që ka marrë, si kujdestarë të
mirë të hirit të shumëfarshëm të
Perëndisë.26
Shërbeni me vullnet të mirë.27
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3.

Pjesëmarrja në qeverisje.

Kjo do të thote se çdo qytetar në shoqëri merr pjesë në drejtimin e qeverisë dhe se çdo vendim i
qeverisë është shprehje e vullnetit e të gjithë shoqërisë.
Ateizmi/Agnostikët (skeptikët)
Benito Mussolini:
Asgjë nuk ekziston përtej shtetit, mbi
shtetin, kundër shtetit. Çdo gjë shtetit,
për shtetin, në shtetin.28

Besimi biblik
Perëndia:
Kërkoni të mirën e qytetit ku ju kam çuar
në robëri dhe lutjuni Zotit për të, sepse
mirëqenia juaj varet nga mirëqenia e
tij.30

Herman Goring:
Le të kem perreth meje njerëz që janë
kriminelë të plotë --- me kusht që unë të
kem pushtetin, pushtetin absolut, mbi
jetën dhe vdekjen.29
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4.

Eliminimi nga privimi i të drejtave
Ateizmi/Agnostikët (skeptikët)

Besimi biblik

Hitler:
Sikurse një grua...masat e njerëzve duan
me mirë një sundues sesa një lypës dhe në
brendësi të tyre ndihen më të kënaqur nga
një doktrinë që nuk toleron asgjë tjetër
veçse përmes sigurimit të një lirie liberale.
Ato si rregull, nuk dinë se ç’duhet bërë me
të, dhe tentojnë të ndjehen të braktisur.31

Perëndia, duke folur përmes shërbyesit të Tij:
Pritja e zgjatur e ligështon zemrën, por
dëshira e plotësuar është një dru i jetës.33

Ernest Rohm, udhëheqës nazist:
Brutaliteti respektohet. Njerëzit kanë
nevojë për një frikë të shëndoshë. Ata
duan t’i frikësohen diçkaje. Ata kanë
nevojë për diçka që t’i frikësojë dhe t’i
bëjë të dridhen nga nënshtrimi... Përse
duhet të flasim kot rreth brutalitetit dhe të
indinjohemi për torturat? Njerëzit i duan
ato. Ata kanë nevojë për diçka që t’u japë
një drithmë horrori.32

Dhe ju etër, mos provokoni për zemërim
fëmijtë tuaj...34
Ekzistojne tre institucione të urdhëruara nga
Perendia: Martesa dhe familja; Qeveria dhe
Kisha. Midis këtyre tre institucioneve ka
ngjashmëri të mëdha. Secili prej tyre është
krijuar nga Perendia. Ata që shërbejnë në këto
institucione, janë vetë shërbëtorë të
Perëndisë. Shërbyesi, në secilin nga këta
paralajmërohet të mos shkaktojë dështime
dhe humbje shprese ndaj atyre që ai u
shërben.
Perëndia, duke folur përmes shërbëtorit të Tij:
Sepse ju, o vëllezër, u thirrët në liri; por
mos e përdorni këtë liri si një rast për
mishin, por me dashuri t’i shërbeni njëritjetrit. Sepse i gjithë Ligji përmblidhet në
një fjalë të vetme: “Duaje të afërmin tënd
porsi vetveten!”35
Perëndia:
Kur një i huaj banon bashkë me ju në
vendin tuaj, mos e trajtoni keq. Të huajin
që banon midis jush ta trajtoni njëlloj
si ai që ka lindur midis jush; ti do ta duash
si veten tënde...Unë jam Zoti, Perëndia
juaj.36
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Ateizmi/Agnostikët (skeptikët)

Besimi biblik
Perëndia:
Sepse Unë i njoh mendimet që kam për
ju, mendime paqeje dhe jo të së keqes,
për t’ju dhënë një të ardhme dhe një
shpresë.37
Si një ilaç për atë që ka humbur shpresën,
plani i Perëndisë për të gjithë njerëzit sjell
shpresë.
Perëndia:
Në rast se ti heq dorë nga zgjedha,
tregimi me gisht dhe të folurit mbrapsht,
në rast se plotëson nevojat e të uriturit
dhe ngop shpirtin e pikëlluar, atëherë
drita jote do të lindë nga terri dhe terri yt
do të jetë si mesdita.38
Ne, si qenie njerëzore, duhet të punojmë për
të hequr shtypjen dhe që çon në humbjen e
shpresës për të gjithë njerëzimin.
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5.

Drejtësia.
Ateizmi/Agnostikët (skeptikët)

Besimi biblik

Ernest Rohm, udhëheqës nazist:
Brutaliteti respektohet. Njerëzit kanë
nevojë që të jetojnë nën ndjenjën e një
frike të plotë. Ata duan t’i frikësohen
diçkaje. Ata kanë nevojë për diçka që t’i
frikësojë dhe t’i bëjë ata të dridhen nga
nënshtrimi... Përse duhet të flasim kot
rreth brutalitetit dhe të indinjohemi për
torturat? Njerëzit i duan ato. Ata kanë
nevojë për diçka që t’u japë atyre një
drithmë horrori.39

Perëndia, duke folur përmes shërbyesit të Tij:
O njeri, Ai të ka bërë të njohur atë që
është e mirë; dhe çfarë tjetër kërkon Zoti
nga ti përveçse të zbatosh drejtësinë, të
duash mëshirën dhe të ecesh përulësisht
me Perëndinë tënd? 42

Leon Trocki:
Diktatura e Partisë Komuniste
mbahet duke kërkuar çdo formë dhune.40
Lenini, duke urdhëruar terrorin masiv në
Bashkimin Sovjetik, ka thënë:
Është jashtëzakonisht e fshehtë --- dhe
urgjente --- përgatitja e terrorit.41

Drejtësia është një kërkesë e lartë e Perëndisë.
Ai flet për drejtësinë më shumë se për çdo
virtyt tjetër të karakterit.
Perëndia:
Mjerë ata që nxjerrin dekrete të padrejta
dhe ata që vazhdojnë të hartojnë vendime
të padrejta, për t’u mohuar drejtësinë të
mjerëve, për t’u mohuar të drejtën të
varfërve të popullit tim, dhe për t’i bërë
gratë e veja pre të tyre dhe jetimët plaçkë
të tyre.43
Ekziston një paralajmërim i veçantë për ata
që kanë role të rendësishme në qeveri.
Perëndia, duke folur përmes shërbyesit të Tij:
Do t ë caktosh gjykatës dhe zyrtarë
brenda portave të tua për çdo fis tëndin,
në të gjitha qytetet që Zoti, Perendia yt,
të jep; dhe ata do ta gjykojnë popullin me
vendime të drejta. Nuk do ta prishësh
drejtësinë, nuk do tregohesh i anshëm
dhe nuk do të pranosh dhurata, sepse
dhurata i verbon sytë e njerëzve të urtë
dhe korrupton fjalët e njerëzve të drejtë.
Do të zbatosh plotësisht drejtësinë, në
mënyrë që ti të jetosh dhe të zotërosh
vendin që Zoti, Perëndia yt, po të jep.44
Perëndia, duke zuluar veten përmes
shërbyesit të Tij:
Drejtësia dhe e drejta përbëjnë bazën e
fronit tënd ...45
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Ateizmi/Agnostikët (skeptikët)

Besimi biblik
Perëndia, duke i folur një mbreti të padrejtë:
Sepse kështu thotë Zoti për Shalumin,
birin e Josias, mbret i Judës, që
mbretëron në vend të Josias atit të tij dhe
që ka dalë nga ky vend: “Ai nuk do të
kthehet më, por do të vdesë në vendin ku
e kanë çuar në robëri dhe nuk ka për ta
parë këtë vend. Mjerë ai që e ndërton
shtëpinë e tij pa drejtësi dhe dhomat e tij
të sipërme me paanësi, që e vë tjetrin të
punojë për asgjë dhe nuk ia shpërblen
punën e tij”... “Mendon vallë se je mbret,
sepse je i rrethuar nga kedra? Ati yt nuk
hante dhe pinte? Por vepronte me
ndershmëri e drejtësi dhe gjithçka i
shkonte mbarë. Ai mbronte çështjen e të
varfrit dhe të nevojtarit dhe gjithçka i
shkonte mbarë. A nuk do të thotë kjo të
më njohësh mua?” - thotë Zoti. Por sytë
e tu dhe zemra jote nuk shikojnë veçse
fitimin tënd të padrejtë, të derdhin gjak të
pafajmë dhe të kryejnë shtypje dhe
dhunë”.46
Perëndia, duke folur përmes shërbëtorit të Tij:
Njerëzit e këqij nuk e kuptojnë drejtësinë,
por ata që e kërkojnë Zotin kuptojnë çdo
gjë...i drejti interesohet për çështjen e të
varfërve, por i pabesi nuk e kupton këtë
interesim.47
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6.

Shërimi i plagëve të shkaktuara nga padrejtësite e së kaluarës.

Ndërsa shtylla e katërt u muar me heqjen e burimit të shtypjes njerezore,
shtylla e gjashte merret me rezultatet që rrjedhin si pasojë e kësaj shtypjeje --- shenjat e plagëve.
Ateizmi/Agnostikët (skeptikët)

Besimi biblik

Çarlz Darvin:
Duke parë botën nga një kohë jo shumë e
largët, kemi hasur një numër të pafund
racash të ulëta të cilat janë asgjësuar
nga raca më të larta të qytetëruara në
mbarë globin.48

Perëndia, duke folur përmes shërbëtorit të Tij:
Lum ai që kujdeset për të varfërin; Zoti
do ta çlirojë ditën e fatkeqësisë.49
Jezusi e filloi shërbimin e Tij publik me këto
fjalë:
Fryma e Zotit është mbi Mua, sepse Ai
Më vajosi për të ungjillizuar të varfërit;
Ai Më dërgoi për të shëruar ata që e
kanë zemrën e thyer, për të shpallur
çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të
parit të të verbërve, për të çliruar përsëri
të shtypurit, dhe për të predikuar vitin e
pranueshëm të Zotit.50
Me këto fjalë Jezusi iu rikthye një pasazhi që
ishte shkruar 700 vjet më parë:
Fryma e Zotit Sovran, Zoti është mbi
mua, sepse Zoti Më ka vajosur për t’u
dhëne lajm të mirë të përulurve; Më ka
dërguar të lidh plagën e atyre që e kanë
zemrën e thyer, të shpall çlirimin e atyre
që janë në robëri, hapjen e burgut të te
burgosurve, të shpall vitin e hirit të Zotit
dhe ditën e hakmarrjes të Perëndisë tonë,
për të ngushëlluar tërë ata që vajtojnë,
për t’u dhënë gëzim atyre që pikëllohen
në Sion, për t’u dhënë atyre një diademë
në vend të hirit, vajin e gëzimit në vend të
zisë, mantelin e lavdërimit në vend të një
fryme të ligështuar.51
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Ateizmi/Agnostikët (skeptikët)

Besimi biblik
Cilat nga shprehjet në këtë fragment
përshkruajnë shërimin emocional?
...të lidh plagën e atyre që e kanë zemrën e
thyer,
...të shpall çlirimin e atyre që janë në robëri
...hapjen e burgut të të burgosurve
...për të ngushëlluar tërë ata që vajtojnë,
...për t’u dhënë gëzim atyre që pikëllohen,
...për t’u dhënë atyre një diademë në vend të
hirit, vajin e gëzimit në vend të zisë
…për t’u dhënë mantelin e lavdërimit në vend
të një fryme të ligështuar,
Ndoshta edhe shprehje të tjera në këtë
fragment flasin për shërimin emocional. Ne
jemi të prirur të mendojmë për Perëndinë dhe
Jezusin, mbasi këta na japin shÁrim
shpirtëror. Megjithatë, në këto fragmente të
treguara rreth shërbimit të Jezusit, është
shërimi emocional. Unë mendoj se mënyra
më e mirë për të parë shërbimin e Jezusit
është shërimi shpirtëror, duke ndërtuar mbi të
dhe shërimin emocional.
Perëndia duke zbuluar veten përmes
shërbyesit të Tij:
Ai shëron ata që e kanë zemrën të thyer
dhe lidh plagët e tyre.52
Në këtë proces shërimi, edhe ne kemi
përgjegjësi. Jezusi i përmblodhi në këtë
mënyre urdhëresat:
”Duaje Zotin, Perëndinë tënde me gjithë
zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe
me gjithë mendjen tënde”. Ky është
urdhërimi i parë dhe më i madhi. Dhe i
dyti, i ngjashëm me këtë, është:”Duaje të
afërmin tënd porsi vetveten”53
Ky qëndrim duhet të pasqyrojë vetveten në
mënyrën sesi i shohim ata që vuajnë nga ana
emocionale.
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Ateizmi/Agnostikët (skeptikët)

Besimi biblik
Perëndia, duke folur përmes shërbyesit të Tij:
Mbani barrën e njëri-tjetrit dhe kështu
do të përmbushni ligjin e Krishtit.54
Kur ne shohim njerëz të mbingarkuar nga ana
emocionale, e cila është tej mundësive të tyre,
ne duhet t’i ndihmojmë ata. Perëndia na ka
dhënë një përgjegjësi që t’i ndihmojmë ata që
për çfarëdo lloj arsyeje, nuk janë në gjendje ta
mbajnë këtë barrë në një botë gjithë strese.
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7.

Qëndrimi I tillë se mënyra më e mirë për të përmirësuar cilësinë e jetës
time është përmirësimi i jetës të gjithë bashkësisë.
Ateizmi/Agnostikët (skeptikët)

Besimi biblik
Perëndia, duke folur përmes shërbëtorit të Tij:
Kërkoni të mirën e qytetit ku ju kam çuar
në robëri dhe lutjuni Zotit për të, sepse
mirëqenia juaj varet nga mirëqenia e tij.55
Perëndia, duke folur përmes shërbyesit të Tij:
Dëshira jonë është jo që ju të shtrëngoheni
që të lehtësohen të tjerët, por që të ndiqet
vetëm një kriter, barazimi; që tani
mbushullia juaj të plotësojë nevojat e tyre,
kështu që edhe mbushullia e tyre të
plotësojë nevojat tuaja, që të ketë barazi,
sikurse është shkruar “Ai që mblodhi
shumë, nuk mori më shumë dhe ai që
mblodhi pak, nuk mori më pak”.56
Perëndia e këshillon atë që ka më tepër sesa i
nevojitet që të mos e vërë mënjanë, por ta
përdori për të ndihmuar atë që ka nevojë.
Ideja është që të ndihmojmë ata që janë më të
dobët të bëhen më të fortë, me qëllim që në të
ardhmen, kur unë të kem nevojë, ai të jetë
tepër i fortë për të më ndihmuar mua.
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Janë pikërisht këto shtatë veçori që të çojnë në një qendrim për shërbim ndaj njerëzve. Ne duhet
të ndërtojmë të shtatë këto veçori te çdo anëtar i shoqërisë, jo në atë të ashtuquajturën “klasë
sunduese”. Në një shoqëri demokratike të përsosur, secili duhet të jetë i gatshëm të lëvizë nga
sektori privat në shërbimin publik, kurdoherë që të ketë nevojë për të bërë një gjë të tillë.

Përmbledhje. Besimi në Perëndinë është gjëja e domosdoshme që përcakton
vlerat morale, cilesitë e karakterit dhe qendrimet që duhet të karakterizojnë
një shoqëri të shëndoshë dhe bashkëvepruese.
Ateizmi/Agnostikët (skeptikët)
Fridrik Niçe:
Perëndia ka vdekur.57
Marksi, kur u pyet për qëllimin e jetës së tij
tha që:
Të rrëzoj nga froni Perëndinë dhe të
shkatërroj kapitalizmin.58
Niçe:
Unë e quaj krishtërimin një mallkim të
madh, perversionin më të madh dhe më
të thellë, instinktin e madh të hakmarrjes,
për të cilin asnjë mjet nuk është helmues,
shumë mashtrues, shumë i fshehtë dhe
shumë mendjeshkurtër.59
Niçe tha se “Për shkak te vdekjes se
Perëndise në shekullin e nëntëmbëdhjetë, do
të ekzistonin dy rezultate si rrjedhoje direkte
në shekullin e njëzetë: së pari...shekulli i
njëzetë do të ishte shekulli me më teper
gjakderdhje se kurrë në histori; së dyti... do të
shpërthejë një çmenduri universale”.60
Rastesisht, ai i kaloi 11-të vitet e fundit të
jetës së tij në çmenduri përpara se të vdiste
më 1900.61
Adolf Hitleri i mori shkrimet e Niçes si bazë
për pikpamjet e tij filozofike. Hitleri
personalisht i dhuroi Benito Musolinit një
prej veprave të tij.62

Besimi biblik
Dag Hamarskjold:
Perëndia nuk vdes në ditën kur ne
pushojmë së besuari në një qenie të
shenjtë, por ne vdesim në ditën kur jeta
jonë pushon së ndriçuari nga shkëlqimi
mbretëror, që përtërihet çdo ditë, nga
mrekullia, burimi i së cilës shkon përtej
arsyes.63
Perëndia, foli përmes shërbëtorit të Tij:
Bëni, pra të vdesin gjymtyrët tuaja që
janë mbi tokë: imoralitetin seksual,
ndyrësinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe
lakminë, që është idhujtari; për këto
gjëra zemërimi i Perëndisë vjen përmbi
bijtë e mosbindjes, midis të cilëve dikur
ecët edhe ju, kur rronit në to. Por tani
hiqni edhe ju të gjitha këto gjëra:
zemërim, zemëratë, ligësi, e mos të dalë
sharje e asnjë e folur e pandershme nga
goja juaj. Mos gënjeni njëri-tjetrin,
sepse ju e zhveshët njeriun e vjetër me
veprat e tij, edhe veshët njeriun e ri, që
përtërihet në njohurinë sipas
shëmbëllimit të Atij që e krijoi. Këtu nuk
ka më Grek e Judë, rrethprerje dhe
parrethprerje, Barbar dhe Skithas,
shërbëtor dhe i lirë, por Krishti është
gjithçka dhe në të gjithë. Vishuni, pra si
të zgjedhur të Perëndisë, shenjtorë dhe të
dashur, me dhembshuri të brendshme, me
mirësinë, përulësinë, zemërbutësinë
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Fjalët e Adolf Hitlerit të thëna në Aushviç:
Unë e çlirova Gjemaninë prej gabimeve
të marra dhe degraduese të ndërgjegjes
dhe moralit...Ne do të përgatisim të rinjtë
në mënyrë të tillë që e gjithë bota të
dridhet para tyre. Unë dua që të rinjtë të
jenë të aftë për dhunë --- tiranike, të
pamëshirshme dhe mizore.64
Viktor Frankl, mbijetues nga Aushviçi:
Nëse ne e paraqisim njeriun me
konceptin e njeriut që nuk është i vërtetë,
atëherë fare mirë mund ta korruptojmë
atë. Kur ne e paraqesim atë si një mjet
automatik me reflekse mekanike, si një
makinë që mendon, si një tufë instinktesh,
si një viktimë e energjive dhe e
reagimeve, thjesht si një produkt i
trashëgimisë dhe i ambjentit, atëherë ne
do ushqejmë nihilizmin ndaj të cilit
njeriu, në çdo rast është i predispozuar.
Unë u njoha me shkallën e fundit të
korruptimit në kampin tim të dytë të
përqendrimit, Aushviç. Dhomat e gazit të
Aushviçit qenë pasoja përfundimtare e
teorisë që njeriu nuk është asgjë tjetër,
veçse produkt i trashëgimisë dhe i
ambjentit --- ose, siç kishin dëshirë të
thonin nazistët,“i gjakut dhe i shpirtit”.
Unë jam plotësisht i bindur se dhomat e
gazit të Aushviçit, të Treblinkës dhe të
Maidanekut nuk u përgatitën
përfundimisht në këtë apo atë ministri të
Berlinit, por në tryezat dhe sallat e
leksioneve të shkencëtarëve dhe të
filozofëve nihilistë.65

Besimi biblik
dhe me durimin, duke duruar njëri-tjetrin
dhe duke falur njëri-tjetrin, në qoftë se
dikush ankohet kundër një tjetri; dhe
sikundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni
edhe ju. Dhe, përmbi të gjitha këto
gjëra, vishni dashurinë, që është lidhja e
përsosmërisë. Dhe paqja e Perëndisë,
për të cilin ju u thirrët në një trup të
vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja; dhe
jini mirënjohës! Fjala e Krishtit banoftë
në ju me begatinë e vet; në çdo dituri,
mësoni dhe këshilloni njëri-tjetrin me
psalme, himne dhe këngë frymore, duke i
kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja!
Dhe çdo gjë që të bëni, me fjalë a me
vepër, t’i bëni në emër të Zotit Jezus,
duke e falenderuar Perëndinë At
nëpërmjet tij.66
Xhorxh Uashington:
Ndër të gjitha dispozitat dhe zakonet që
të shpien në begati politike, feja dhe
morali janë mbështetës të
padiskutueshëm. Më kot do t’i bënte një
njeri homazh ndjenjave patriotike kur në
të njejtën kohë përpiqet të përmbysi këto
shtylla të forta mbështetjeje të lumturisë
njerëzore-mbështetjet më të forta të
detyrave të njerëzve dhe qytetarëve.
Politikani i thjeshtë, sikurse njeriu fetar,
duhet të respektojë dhe t’i gezojë ato...
Le të supozojmë me kujdes se morali
mund të ruhet pa patur ndihmën e fesë.
Çfarëdo që mund të mendohet për
ndikimin e arsimit në strukturën e
veçantë mendore, ... arsyetimi dhe
përvoja na detyrojnë të mohojmë faktin
se morali kombëtar mund të triumfojë
nëse përjashtohet parimi fetar.67

153

Ateizmi/Agnostikët (skeptikët)

Besimi biblik

Stalini, në fillim të jetës së tij, ishte student në
një seminar ku përgatitej për të shërbyer.

Xhon Adams:
Le të supozojmë se një komb në një zonë
të largët do ta merrte Biblën si të vetmin
libër ligji dhe se çdo anëtar i këtij kombi
do ta rregullonte sjelljen e tij me anë të
ligjeve që përmban ky libër. Çdo anëtar
do ta detyronte ndërgjegjen e tij të sillej
me durim, të administronte mirë dhe të
punonte; do të shfaqte drejtësi, mirësi
dhe mëshirë ndaj bashkëkombësve të tij;
do t’i përkushtohej, do ta donte dhe do ta
nderonte Perëndinë e
Gjithëpushtetshëm.71

Në një rast, Stalini për të demonstruar një nga
parimet e tij përpara një rrethi të tij të
ngushtë, përdori një zog pule të gjallë. Duke e
shtrënguar zogun e pulës, ai nisi t’ia shkulte
puplat me radhe. Ndërsa zogu përpiqej më kot
të çlirohej nga duart e tij, ai vazhdonte t’ia
shkulte puplat derisa zogut të pulës nuk i
mbeti asnjë pupël në trup. “Tani shikoni”, - u
tha Stalini, ndërsa e vendosi zogun e pulës në
dysheme dhe i tregoi pak ushqim në dorë,
ndërsa vetë nisi të largohej. Çuditërisht, zogu
i pulës, megjithëse i torturuar, e ndiqte nga
pas. Stalini i hodhi zogut një grusht grurë,
ndërsa zogu vazhdonte ta ndiqte nga pas në
tërë dhomën. Ai iu kthye kolegëve të tij të
habitur nga ajo që kishin parë, dhe u tha
qetësisht: “Në këtë mënyrë sundohen edhe
njerëzit. A e patë sesi zogu i pulës më ndiqte
nga pas për ushqim, megjithese e kisha
torturuar? Njerëzit janë si zogu i pulës. Nëse
u impononi frikë, ata do t’ju ndjekin për
ushqim gjatë gjithë jetës së tyre.”68
Lenini:
Morali, është ai që shërben për të
shkatërruar shoqërinë e vjetër dhe të
pandershme.69
Marksi:
Feja është vajtimi i krijesës së shtypur,
ndenja e një bote të pazemër, sikurse
është shpirti i kushteve të pashpirta.
Është opium për popullin.70

Xhon Adams:
Kushtetuta jonë është krijuar vetëm për
njerëz të moralshëm dhe që besojnë.
Është e papërshtatshme për çfarëdo lloj
qeverie tjeter.72
Xheims Medizon:
Ne kemi rrezikuar të ardhmen e të gjitha
institucioneve tona politike mbi
mundësinë e njerëzimit për veteqëverisje;
mbi aftësinë e gjithësecilit dhe tonin për
të bashkëqeverisur veten...sipas Dhjetë
Urdhërimeve të Perëndisë.73
Filip Skaf:
Institucionet Republikane në duart e
kombeve të virtytshëm dhe që i tremben
Perëndisë janë më të mirat institucione
që mund të gjenden në botë, por në qoftë
se do të ishin në duart e njerëzve të
korruptuar dhe jobesimtarë, atëherë këto
institucione do të ishin më të këqijat dhe
do të ishin armët më efektive të
shkatërrimit.74
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Besimi Biblik
Uilliam Pen:
Nëse nuk qeverisemi nga Perëndia,
atëherë do të qeverisemi prej tiranëve.75
Filip Bruks:
Askush në botë nuk shndërrohet në një
njeri të lirë nga ndonjë formë skllavërie,
përveçse përmes hyrjes në një shkallë
shërbim më të lartë. Nuk mund të
mendohet një njeri plotësisht i lirë.76
Xhon Adams:
Burrat e shtetit mund të mendojnë të dhe
spekulojnë mbi lirinë, por janë vetëm
Feja dhe Morali ato që mund të vendosin
parimet mbi të cilat Liria mund të
qëndrojë në mënyrë të sigurtë. Patrioti
duhet të jetë një njeri fetar.77
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Ndryshimi shoqëror në dy familje amerikane të shekullit të tetëmbëdhjetë.
Ateizmi/Agnostikët (skeptikët)

Besimi Biblik

Max Jukes ishte një ateist që u martua më
një grua jobesimtare. Nga 650 pasardhësit e
tyre, 310 vdiqën nga varfëria; 150 u bënë
kriminelë --- 7 prej tyre vrasës; 100 qenë
alkoolistë të njohur; dhe më shumë se gjysma
e grave ishin prostituta. Pasardhësit e Max
Jukes i kushtuan Shteteve të Bashkuara të
Amerikës më shumë se 1.25 milionë dollarë të
shek. të XIX.78

Jonathan Edwards ishte një bashkëkohës i
Max Jukes. Ai që një ndjekes i përkushtuar i
Jezus Krishtit, që i jepte Perëndisë vendin e
parë në jetën e tij. Ai u martua me një vajzë të
re që e donte Perëndinë. Nga 1394
pasardhësit e tij të vëzhguar, 295 mbaruan
universitetin, nga të cilët 13 u bënë rektorë të
universiteteve; 65 u bënë profesorë; 30
gjykatës; 100 avokatë --- njëri prej tyre ishte
dekani i një shkolle juridike shumë të njohur;
56 praktikuan mjekësi --- njëri prej tyre qe
rektori i një shkolle mjekësore; 75 u bënë
oficera në ushtri; 100 qenë predikues të
njohur, 80 të tjerë drejtonin disa zyra
shtetërore, tre nga të cilët qenë kryetarë
bashkie të tri qyteteve të mëdha; tre u
zgjodhën senatorë të Senatit Amerikan; tre
qeveritarë shtetëror; dhe të tjerët u dërguan
ambasadorë. Njëri qe kontrolluesi i Thesarit
të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe një
tjetër qe zëvendës president i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës. Asnjëri prej
pasardhësve të Jonathan Edwards-it nuk i
kushtoi shtetit amerikan asnjë qindarkë.79

Për cilën lloj familjeje kemi nevojë si themel për ndërtimin e një shoqërie të shëndoshë dhe
demokratike?
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Gjithësecili në shoqëri duhet të reflektojë këto karakteristika
Përfundimisht, ne kemi nevojë për një shoqëri të krijuar me demokratë, të cilët mund të
marrin pozita udhëheqëse, por që edhe të shfaqin karakterin e tyre demokrat gjatë procesit të
zgjedhjes së udhëheqësve. Ngritja e Hitlerit në fuqi nuk filloi në vitet 20. Përkundrazi, ajo filloi
dhjetëvjeçarë më parë, kur filozofët dhe teologët gjermanë filluan të udhëhiqnin njerëzit drejt
dobësimit të besimit të tyre fetar. Dobësimi në besimin e tyre fetar, çoi në dobësimin e shtatë
shtyllave të demokracisë për të gjithë shoqërinë. Kjo, nga ana tjetër, ndihmoi në ngritjen e
udhëheqësve jodemokratë, dhe në të njëjtën kohë, te një klasë qytetarie të paaftë për të vlerësuar
mundësitë e këtyre udhëheqësve për t’u bërë qeveritarë-shërbyes efektiv.
Ne nuk mund të parashikojmë se një person me të meta në karakter do të behët një tiran.
Megjithëse kjo është diçka themelore. Lordi Akton, e ka theksuar këtë në deklarimin e tij klasik:
“Pushteti ka tendencë të korruptojë njerëzit dhe pushteti i pakufizuar, korrupton absolutisht”.80
Edmund Burke e ka thënë këtë kështu: “Asnjëherë nuk ka ekzistuar një njeri i keq me mundesira
për të bërë shërbime të mira”.81 Për shembull, më kanë thënë se Enver Hoxha nuk e shihte veten
si tiran kur shkonte në zyrë, por si një nacionalist dhe shpëtimtar i njerëzve. E njëjta gjë është e
vërtetë edhe për Slobodan Miloseviçin. Në rastet kur karakteri i çdo pjesëtari të shoqërisë nuk
reflektohet në shoqëri, shpesh pjesëtarët e shoqërisë me karakter më të ulët do të marrin
pushtetin. Ndërsa ne shkojmë drejt një shoqërie të vërtetë demokratike, shpresa jonë e vetme
është në Perëndinë dhe aftësinë e Tij të shndërrojë tiranët në demokratë.

Si i shndërron Perëndia individët nga diktatorë në demokratë?
Perëndia, duke folur përmes shërbëtorit të Tij:
Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra
kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të reja!82
Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, por Krishti rron në
mua; dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e Birit të Perëndisë, që
më deshi dhe dha veten për mua.83
O vëllezër, po ju bëj thirrje, nëpërmjet dhembshurisë së Perëndisë ta paraqisni
trupin tuaj si fli të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa
juaj e mençur. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë
të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i
përsosuri vullnet i Perëndisë.84
Në rrjedhën e historisë ka shembuj të shumtë. Shembulli i parë është Nebukadnetsar II, sundues i
Perandorisë së Babilonisë. Perëndia, së pari, përmes një ëndërre dhe më pas përmes një profeti, e
paralajmëroi mbretin Nebukadnetsar se Perëndia do t’i shkaktonte dhimbje për sjelljet e tij të
padenja. Nebukadnetsar i hodhi poshtë që të dy paralajmërimet. Atëherë, Perëndia u soll në këtë
mënyrë me Nebukadnetsarin, ashtu sikurse ky vet e përshkruan në këtë letër të hapur drejtuar
gjithë njerëzimit:
E tërë kjo i ndodhi mbretit Nebukadnestar. Dymbëdhjetë muaj më vonë, ndërsa
shetiste në pallatin mbretëror të Babilonisë, mbreti filloi të thotë:”Nuk është kjo
Babilonia e madhe, që unë ndërtova si seli mbretërore me forcën e pushtetit tim
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dhe për lavdinë e madhërisë time?”. Këto fjalë ishin akoma në gojën e mbretit,
kur një zë zbriti nga qielli:”Ty, o mbret Nebukadnetsar, të shpall se mbretëria
jote të është hequr; ti do të dëbohesh nga njerëzia dhe banesa jote do të jetë me
kafshët e fushave; do të të japin të hash bar si qetë dhe do të kalojnë mbi ty shtatë
kohë, derisa të pranosh që Shumë i Larti sundon mbi mbretërinë e njerëzve dhe
ia jep atij që Ai dëshiron. Në po atë çast, fjala lidhur me Nebukadnetsarin u
realizua. Ai u dëbua nga njerëzia, hëngri bar si qetë dhe trupi i tij u lag nga vesa
e qiellit, derisa flokët e tij u rritën si pendët e shqiponjave dhe thonjtë e tij si
kthetrat e shpendëve. “Në fund të kësaj kohe, unë Nebukadnetsari, ngrita sytë nga
qielli dhe arsyeja m’u kthye, e bekova Shumë të Lartin dhe lëvdova dhe
përlëvdova Atë që rron përjetë, sundimi i të cilit është një sundim i përjetshëm
dhe mbretëria e të cilit vazhdon brez pas brezi. Tërë banoret e dheut përpara Tij
konsiderohen si asgjë; Ai vepron si të dojë me ushtrinë e qiellit dhe me banorët e
dheut. Askush nuk mund t’ia ndalë dorën ose t’I thotë:”Çfarë po bën?”. Në po atë
kohë, m’u kthye arsyeja, dhe për lavdinë e mbretërisë sime m’u kthyen mdhëria
ime dhe shkelqimi im. Këshilltarët e mi dhe të mëdhenjtë e mi, më kërkuan, dhe
unë u rivendosa në mbretërine time dhe madhështia ime u rrit jashtëzakonisht.
Tani, unë Nebukadnetsari lëvdoj, lartësoj dhe përlëvdoj Mbretin e qiellit, sepse të
gjitha veprat e Tij janë të vërteta dhe rrugët e Tij janë drejtësi; Ai ka pushtet të
poshtërojë ata që ecin me kryelartësi.85
Perëndia e shndërroi Nebukadnetsarin nga një tiran në një udhëheqës që i frikësohej Perëndisë,
me sa duket, në një demokrat dhe udhëheqës që kujdesohej për njerëzit.
Një shembull tjetër është presidenti aktual i një vendi në Afrikën Perëndimore. Ai ishte
një diktator marksist, i cili ishte në pushtet gjatë viteve 80. Kur u bënë zgjedhjet e lira në vitin
1991, ai u hoq nga posti me shumë entuziazëm. Megjithatë, atëherë Perëndia filloi t’i tërhiqte
vëmendjen. Perëndia e preku kaq shumë jetën e tij, saqë edhe karakteri i tij ndryshoi. Ai i pranoi
përpara të gjithë kombit gabimet e tij dhe Parlamenti e fali. Ai filloi të lexonte Biblën disa orë në
ditë. Kur u mbajtën zgjedhjet e dyta të lira më 1996, ai u zgjodh përsëri president i vendit. Më
parë, ndërsa ishte në pushtet, ishte një tiran. Tani, ai është përsëri në pushtet, më shumë se një
demokrat. Unë shpresoj se me dihmën e Perëndisë, ai do të behët gjithnjë e më shumë një
demokrat.
Perëndia mund të shndërrojë një individ që është në pushtet, nga diktator në demokrat.
Megjithatë, unë jam i bindur se Perëndia dëshiron të ndryshojë të gjithë nga diktatorë në
demokratë, në mënyrë që ata të jenë të përgatitur dhe të pajisur për t’I shërbyer gjithësecilit që ka
nevojë gjatë kohës që janë në pushtet.
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Pyetje për reflektim të mëtejshëm:
1.
2.
3.

A e dëshiroj unë demokracinë për Shqipërinë aq shumë sa të jem i gatshëm të pranoj
nevojën që kam për ndihmën e Perëndisë?
A e dëshiroj demokracinë për Shqipërinë aq shumë sa te jem i gatshëm të lejoj Jezusin të
largojë të metat nga karakteri im?
A e dëshiroj demokracinë për Shqipërinë aq shumë sa të jem i gatshëm t’ia jap jetën time
plotësisht Jezusit?
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Të lëvizurit nga ateizmi në besimin tek Perëndia

Ravi Zakarias:
Ateizmi nuk është thjesht një mosbesim pasiv në Perëndinë, por një mohim absolut i
thënieve kryesore të të tërë varieteteve të besimit në Perëndinë; ateizmi kundërshton
besimin në Perëndinë me një vërtetim pozitiv të kësaj çështjeje si realitet përfundimtar.
(1)
Ateizmi, si përmbledhje, nuk siguron:
Asnjë plan
Asnjë qëllim
Asnjë realitet historik
Asnjë domethënie për qenien njerëzore
Asnjë domethënie për jetën
Asnjë qëllim për jetën
Një jetë pjesërisht të gjallë --- I vdekur frymërisht
Asnjë shpresë
Asnjë zgjidhje për fajin
Asnjë zgjidhje për urinë në këtë botë
Asnjë fuqi për të ndryshuar jetën time
Asnjë fuqi për reforma shoqërore
Asnjë fuqi për të ndryshuar botën
Asnjë zgjidhje për vdekjen
Asnjë fuqi për të triumfuar mbi vdekjen
Asnjë fuqi për të triumfuar mbi krizat
Asnjë fuqi mbi rrethanat në jetën time
Asnjë ndijesi paqeje pasi nuk kam njohurinë që Perëndia i ka rrethanat në jetën time nën
kontroll
Asnjë fuqi për t’i shëruar sëmundjet
Asnjë fuqi për udhëheqje
Asnjë bazë objektive për të dalluar të drejtën nga e gabuara.
Ateizmi ia vjedh individit jetën që Jezusi përshkroi kur Ai tha:
Unë kam ardhur që ata të kenë jetën e ta kenë atë me bollëk. (2)
Ateisti i sinqertë, nëse ai është i vërtetë ndaj bindjes së tij, nuk ka asnjë rrugë tjetër, përveçse të
kryejnë vetëvrasje.
Niçe tha:
Mendimi i vetëvrasjes është një ngushëllim i madh. (34)
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Por asnjë person objektiv nuk mund të thotë se është ateist. Ateisti pohon se ka fakte
pozitive se nuk ekziston Perëndia. Për këtë arsye, ateisti duhet të pohojë njohuri absolute pasi në
qoftë se ai nuk do të ketë asnjë njohuri absolute, atëherë do t’i duhet të pranojë se brenda atij
trupi njohurie jashtë sferës së tij të njohjes, mund të ekzistojë njohuria për Perëndinë.
Më e pakta që ai mund të pohojë për veten është agnosticizmi (skepticizmi) i tij. Por agnostiku i
vërtetë do ta gjejë Perëndinë.
Sartri, në fund të jetës së tij tha:
Unë nuk e ndjej të jem produkt i rastësisë, një grimcë rëre në univers, por dikush që u
prit, u përgatit dhe u paraprojektua. Shkurt, një qenie të cilin vetëm Krijuesi mund ta
kishte sjellë këtu : dhe kjo ide e dorës krijuese i referohet Perëndisë. (4)
Volteri mendohet të jetë kthyer tek Perëndia në shtratin e tij të vdekjes.
Kirkegard u bë më fetar në tërë jetën e tij.
Pozicioni ateist është pabazë.
Vincent Miçeli:
Humanizmi komunist nuk e çliron njeriun; e lëshon njeriun në duart e tij për të bërë me
veten atë që ai dëshiron; kjo është skllavëri. Pasi, sapo njeriu të refuzojë Perëndinë, ai
nuk ka vend ku të shkojë, përveçse të shkojë tek vetvetja dhe aty shtrihet agonia e izolimit.
Për këtë arsye, revolta kundër Perëndisë është preludi i tërë skllavërisë. Pasi esenca e
lirisë së njeriut qëndron në atë se ai është në gjendje të transformojë veten, gjërat
materiale të tokës dhe të zgjedhë të jetojë në shoqëri me Perëndinë. Në të vërtetë, qe
menduar që njeriu të gëzojë lirinë që Perëndia, Liria Absolute në Vetvete, e bëri njeriun
në imazhin e Tij dhe në ngjashmëri me Të...Por humanizmi komunist, kur e çliron njeriun
nga duart e tij, e bën me të vërtetë atë rob të botës materiale. Humanizmi komunist, duke
e larguar njeriun nga Perëndia, burimi i të tërë lirive, e bën njeriun më pak njeri. (5)
Jezusi:
Ai më dërgoi për të shpallur çlirimin ë të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve.
(6)
Ateizmi është një burgosje dhe një verbëri nga e cila duhet të çlirohemi.
Personi që nuk mund të besojë në Perëndinë është në skllavëri.
Personi që nuk mund ta kuptojë ekzistencën e Perëndisë është në skllavëri.
Dhe ai duhet të çlirohet prej Jezusit.
Disa nga miqtë e mi u vunë në skllavëri.
Disa nga miqtë e mi nuk u lejuan të përjetonin dritën e Frymës së Perëndisë përgjatë gjithë jetës
së tyre.
Përtej rrethanave, jashtë kontrollit tuaj, ti mund të vendosesh në skllavëri dhe të pushosh së pari.
Jezusi ka premtuar:
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Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë të lirë. (7)
Sfida për ateistin qëndron në faktin që Perëndia thotë se Ai është burimi i tërë njohurisë dhe
kanali për të arritur njohurinë. Prandaj, dilema për atë që e mohon Perëndinë është se ai nuk
mund të ketë asnjë njohuri rreth Perëndisë.
Përse është kjo e vërtetë?
Jezusi u tha pasuesve të Tij më të ngushtë një natë para se të vdiste:
Kush ka urdhërimet e mia dhe i zbaton është ai që më do; dhe kush më do mua, Ati im do
ta dojë; dhe unë do ta dua dhe do t’i dëftehem atij.
Njëri nga pasuesit më të ngushtë e pyeti:
Zot, si vallë do të na dëftehesh neve dhe jo botës?
Jezusi:
Nëse ndokush më do,do ta zbatojë fjalën time; edhe Ati im do ta dojë dhe neve do të vijmë
tek ai dhe do të bëjmë banesën tek ai. (8)
Ai që e mohon Perëndinë nuk mund të shpresojë të ketë ndonjë njohuri për Perëndinë.
Sfida e Paskalit:
Nëse një njeri do të ishte në gabim duke supozuar që besimi i krishterë është i vërtetë, ai
nuk do të ishte gabimisht i humbur. Por sa e pariparueshme do të ishte humbja e tij dhe
sa i pashmangshëm është rreziku i tij nëse ai do të gabonte ta supozonte besimin e
krishterë të rremë. (9)
Kur Jezusi u provokua, Ai tha:
Në qoftë se dikush do të bëjë vullnetin e tij, do ta njohë nëse kjo doktrinë vjen nga
Perëndia apo që unë flas nga vetja. (10)
Çelësi për të fituar njohuri rreth Perëndisë është ta përkushtosh veten në të përgjigjurit ndaj
kësaj.
Jezusi:
Nëse Unë do t’ju bëj të lirë, do të jeni me të vërtetë të lirë. (11)
Kjo është e vërtetë për secilin nga ne. Apostulli Pal tha pas kthimit të tij në besimin tek
Perëndia:
Ai na nxorri nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e Birit të Tij të dashur.
(12)
Jezusi:
Ai më dërgoi për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve.
(13)
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Unë ju inkurajoj ta takoni Atë, me lutje, ndaj Perëndisë që është drejtuar tek ju dhe që mezi pret
t’jua bëjë të njohur Veten :
Perëndi i Shenjtë, të lutem më fal mua që kam mëkatuar kundër Teje. Të falemnderit që
më ke dashur kaq shumë, saqë erdhe në këtë tokë si Jezus dhe vdiqe në vendin tim, në
mënyrë që unë të kem një jetë të vërtetë me Ty. Unë të kërkoj Ty të vish në jetën time dhe
të më japësh një miqësi përgjithmonë të pathyeshme me Ty. Unë të kërkoj Ty të më
ndryshosh mua dhe së bashku me mua, botën. Falemnderit! Amen!
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A ËSHTË BIBLA UDHËHEQJA AUTORITARE E PERËNDISË
PËR JETËT TONA DHE PËR ÇËSHTJET SHTETËRORE?
Historia dhe Struktura e Biblës. Bibla përbëhet nga 66 libra të shkruar prej 36 autorëve për
një periudhë 1600 vjeçare (1). Dhjata e Vjetër përbëhet nga 39 libra të shkruar në vitet 1500-450
para Krishtit. Dhjata e Vjetër është para së gjithash historia e Perëndisë që merret me një komb
në të cilën gjenden zbatime të rëndësishme për secilin prej nesh. Dhjata e Re përmban 27 libra
që u shkruan të tërë nga viti 45 deri në vitin 90 pas Krishtit. Dhjata e Re përshkruan jetën dhe
mësimet e Jezusit, dhe zbatimet e tyre në jetën e pasuesve të Tij. Dhjata e Re përbëhet prej 4
Ungjijve, 22 Letrave, 1 Zbulese. Të gjitha u shkruan gjatë kohës kur jetonin dëshmitarët okularë
të Jezus Krishtit.

Pohimet e Biblës për të qenë Fjala e Perëndisë. Bibla është e mbushur me pohime që
është Fjala e Perëndisë. Të gjitha këto thënie bëhen mëse 3000 herë në Bibël. Bibla është e
mbushur me thënie të tilla si : “Kështu thotë Zoti”, “deklaron Zoti”, “Perëndia foli”, etj. Për
shembull, Bibla thotë:
Kështu thotë Zoti: Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër...Unë, Zoti, i bëj të gjitha këto
gjëra. (2)
Bibla thotë këtë për veten:
I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobshëm për mësim, bindje, ndreqje
dhe për edukim me drejtësi. (3)
Bibla thekson mekanizmin përmes të cilit Perëndia ua dha Fjalën e Tij qenieve njerëzore:
Sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njeriut, por njerëzit e shenjtë të
Perëndisë kanë folur, të shtyrë nga Fryma e Shenjtë. (4)
Bibla i përshkruan këto shkrime si të lindura nga Fryma e Perëndisë, ashtu sikurse era mbush
velat e një anijeje dhe merr një drejtim të caktuar. Perëndia e tha Fjalën e Tij përmes individëve
të zgjedhur prej Tij.

Çfarë thotë Jezusi për Biblën ? Jezusi vazhdimisht iu referua Biblës si Fjalë e Perëndisë,
për shembull:
Këto janë fjalët që unë ju thoja kur isha ende me ju : se duhet të përmbushen të gjitha
gjërat që janë shkruar lidhur me mua në ligjin e Moisiut, në Profetët dhe në Psalmet. (5)
Mos mendoni se Unë erdha për të shfuqizuar Ligjin ose Profetët; Unë nuk erdha për t’i
shfuqizuar, po për t’i plotësuar. Sepse në të vërtetë ju them : deri sa qielli dhe toka të
kalojnë, asnjë jota, asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojnë, para se të plotësohet gjithçka.
(6)

166

Çfarë thonë apostujt për Biblën? Apostulli Pal tha:
Në qoftë se dikush mendon se është profet ose frymëror, le të njohë se ato që po ju
shkruaj janë urdhërime të Zotit. (7)
Apostulli Pjetër tha :
... sikurse ju ka shkruar edhe vëllai ynë i dashur Pal, sipas diturisë që iu dha nga
Perëndia. Ashtu bën ai në të gjitha letrat e tij, ku flet për këto gjëra. Në këto ka disa
gjëra të vështira për t’u kuptuar , të cilat të paditurit dhe të paqëndrueshmit i
shtrembërojnë, sikurse bëjnë me Shkrimet e tjera, për humbjen e tyre. (8)
Apostujt e Jezusit morën në konsideratë jo vetëm shkrimet e profetëve dhe mësimet e Jezusit, por
gjithashtu edhe shkrimet e apostujve.

Çfarë thotë Bibla për saktësinë e saj historike? Shkruesit e Biblës --- instrumentet
njerëzorë përmes të cilëve Perëndia ua dha mesazhin e Tij njerëzimit --- pa rreshtur theksojnë
korrektësinë historike për shkrimet e tyre. Për shembull, apostulli Gjon shkroi:
Atë që ishte nga fillimi, atë që dëgjuam, atë që pamë me sytë tanë, atë që vështruam dhe
që duart tona e prekën lidhur me Fjalën e jetës (dhe jeta u shfaq dhe ne e pamë e
dëshmojmë për të, dhe ju shpallim jetën e përjetshme që ishte pranë Atit dhe që na u
shfaq neve), Atë që pamë dhe dëgjuam, ne po jua shpallim, që edhe ju të keni bashkësi
me ne; dhe bashkësia jonë është me Atin dhe me Birin e Tij, Jezus Krisht. (9)
Historiani Lukë shkroi:
Mbasi shumë vetë ndërmorën të renditin tregimin e ngjarjeve që ndodhën në mesin tonë,
ashtu si na i përcollën ata që ishin bërë nga fillimi dëshmitarë okularë dhe shërbyes të
fjalës, m’u duk e mirë dhe mua, pasi i hetova të gjitha gjërat me kujdes, që nga fillimi, t’i
shkruaj sipas radhës, fort i nderuari Teofil, që ti të njohësh vërtetësinë e gjërave që të
kanë mësuar. (10)
Apostulli Pjetër shkroi:
Sepse nuk jua bëmë të njohur fuqinë dhe ardhjen e Zotit tonë Jezus Krisht duke shkuar
pas përrallave të sajuara me mjeshtri, por sepse jemi dëshmitarë okularë të madhështisë
së Tij. Sepse Ai mori nder dhe lavdi nga Perëndia Atë, kur i erdhi ky zë nga lavdia e
madhërishme : “Ky është Biri Im i dashur, në të cilin jam kënaqur”. Dhe ne e dëgjuam
këtë zë të vinte nga qielli, kur qemë bashkë me Të në malin e shenjtë. (11)
Siç shihet, saktësia historike është një kërkesë themelore përpara se të marrim parasysh saktësinë
frymore të mesazhit. Megjithëkëtë, Bibla është jo vetëm një libër i saktë historik, por është një
raportim i saktë i mesazhit që Perëndia do që njerëzimi të marrë prej Tij. Nuk është asgjë tjetër,
veçse Fjala e Perëndisë për njerëzimin.
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Profecia si testim i Fjalës së Perëndisë. Dhjata e Vjetër, kur u shkrua, qe 25% profetike.
Ajo ishte një kombinim i profecive afatshkurtra dhe afatgjata. Ndërsa shihej përmbushja e
profecive afatshkurtra, të rritej besimi se Perëndia do të përmbushte profecitë afatgjata, ndonëse
mund të kalonin dekada apo shekuj. Më shumë se 300 prej profecive afatgjata lidhen me lindjen,
jetën , vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit. Ato përshkruajnë lindjen, jetën, shërbesën, vdekjen dhe
ringjalljen e Tij me detaje mahnitëse. Të gjitha këto profeci rreth Jezusit u përmbushën në Të.
Dhe të gjitha këto u shkruan në Dhjatën e Vjetër, gjë që do të thotë se u shkruan 450 vjet para
Krishtit. Prandaj, mes një humnerë 450 vjeçare ndërmjet shkrimit dhe përmbushjes së tyre në
jetën e Jezusit, askush nuk mund të dyshojë se Jezusi ligjërisht i përmbushi ato.

Arkeologjia si testim i Fjalës së Perëndisë. Çfarë na thotë arkeologjia rreth Biblës?
Nelson Glueck, arkeologjisti i shquar hebre, shkroi : “Duhet thënë kategorikisht se asnjë zbulim
arkeologjik kurrë nuk ka kundërshtuar asnjë referencë biblike” (12). Ai shpjegoi më pas “
kujtesën gati të pabesueshme të saktësisë historike të Biblës, dhe veçanërisht kur përforcohet nga
një fakt arkeologjik” (12).
Skeptikët kanë kritikuar historinë e Biblës për rënien e mureve të Jerikos si të pamundur.
Bibla e përshkruan këtë ngjarje si më poshtë:
Populli, pra, bërtiti kur priftërinjtë u ranë borive; dhe ndodhi që, kur populli dëgjoi
tingullin e borive, nxori një britmë të madhe dhe muret u rrëzuan duke u shembur.
Populli u ngjit në qytet, secili përpara, dhe e shtiu në dorë atë. (13)
Kritikët thonë se ky pasazh nuk është historik, se muret nuk mund të bien poshtë, nuk bien deri
ne themel. Gjatë gërmimeve të Jerikos (1930-1936), Gargstangu gjeti diçka kaq shokuese, saqë
e vërteta që u zbulua, u përgatit dhe u nënshkrua prej atij vetë dhe dy anëtarëve të tjerë të ekipit.
Gargstangu tha:
Sa për faktin kryesor nuk ka më dyshime: muret u shkatërruan deri në themel aq shumë
saqë sulmuesit ishin në gjendje të kapërcenin mbi rrënojat e qytetit. (14)
Ndaj, në këtë pikë Bibla është vërtetuar nga arkeologjia si e saktë.
Për shkak se Luka ishte historian, ai na dha një informacion të mjaftueshëm historik për
të kontrolluar shkrimet e tij. Përpara shfaqjes së arkeologjisë moderne, Luka u kritikua tërësisht
si i pasaktë historikisht. Megjithëkëtë, arkeologjia e ka vërtetuar atë të besueshëm. Z. William
Ramsay, i arsimuar në shkollën gjermane të historisë së shekullit të nëntëmbëdhjetë , i cili
konsiderohet si arkeologu më i madh që ka jetuar ndonjëherë, tha:
Luka është historian i shkallës së parë; thëniet e tij nuk janë thjesht fakte të besueshme;
ai zotëron një sens të vërtetë historik; ai e fikson mendjen në idenë dhe në planin që
sundon në evolucionin e historisë, dhe vizaton shkallën e trajtimit të tij në rëndësinë e
çdo ngjarjeje. Ai kupton ngjarjet e rëndësishme dhe kritike dhe tregon natyrën e tyre të
vërtetë në një shtrirje më të madhe, ndërsa prek lehtas ose eliminon plotësisht atë që
është e pavlerë për qëllimin e tij. Shkurtimisht, ky autor duhet të vendoset në radhën e
historianëve më të mëdhenj. (15)
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A është deformuar Bibla gjatë historisë?

Bibla është parë gjithmonë si fjala e
drejtëpërdrejtë për njerëzimin nga Perëndia që është i shenjtë, i mrekullueshëm, i fuqishëm dhe
që merret shpejt dhe fortë me cilindo që do të deformonte të vërtetat e Tij për njerëzimin. Ata që
kanë transkriptuar dhe përkthyer Biblën, kanë vepruar me bindjen se është Fjala e Shenjtë e
Perëndisë dhe e kanë trajtuar me të njëjtën frikë dhe respekt që kanë për Vetë Perëndinë. Për
këtë arsye, Bibla ka kaluar nga brezi në brez për 3500 vjet si dokumenti më i saktë i historisë.
Sigurisht, ka fjalë që janë futur në tekst përgjatë shekujve. Ndonëse, asnjëra prej tyre nuk prek
asnjë të vërtetë biblike. Autori i Biblës është Perëndia. Perëndia, që është aq i fuqishëm sa të
komunikojë të vërtetat e Tij përmes instrumenteve njerëzorë për njerëzimin, është gjithashtu në
gjendje t’i mbrojë ato të vërteta dhe t’i japë ato të plota përgjatë 3500 vjetëvë të historisë.

A është Bibla udhëheqja autoritare e Perëndisë për jetët tona dhe për çështjet
shtetërore? Bibla është libri i udhëzimeve të Perëndisë dhënë qenieve njerëzorë. Në të,
Perëndia jep udhëzime të qarta për ta jetuar jetën tonë, dhe për ta drejtuar shoqërinë tonë.
Perëndia e bën të qartë se qeveria është ideja e Tij dhe se Ai është Kreu i çdo qeverie. Si të tillë,
Ai jep udhëzime shumë të qarta për qeverinë dhe për ata që do të shërbejnë në qeveri si
shërbëtorë të Tij.

Ku duhet ta nisi dikush së lexuari Biblën? Unë do të rekomandoja të fillonit me katër
Ungjijtë në fillimin e Dhjatës së Re : Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni. Mund t’ia nisësh së
lexuari secilin prej këtyre. Disa preferojnë Lukën, të tjerë Gjonin.
Për lexim të mëtejshëm:
Josh McDowell, Evidence That Demands a Verdict (San Berndardino: Here’s Life, 1972, 1979).
Josh McDowell, More Than a Carpenter (Wheaton: Tyndale, 1977).
Secili prej këtyre librave është përkthyer në gjuhë të shumta të ndryshmë.
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SJELLJA E SHËRIMIT NË BOTËN TONË
7 mars 1991
Zemra ime lëngon ndërsa sheh dhimbjen që ekziston në botën tonë. Kriza e Gjirit Persik
është një nga burimet e dhimbjes në botën tonë, dhe për më tepër, nuk është thjesht burimi
kryesor i dhimbjes në jetën e tyre. Është mëse e qartë se ne jetojmë në një botë jo-ideale të
mbushur me dhimbje të llahtarshme. Megjithatë, le t’i fokusojmë energjitë tona në krizën e
Gjirit për disa çaste, me shpresën që nëse mund të mësojmë se si të zgjidhim një krizë të tillë, ne
mund t’i zbatojmë të njëjtat parime në situata të tjera. Tani që konflikti i armatosur mori fund,
ne na mbeti ndjesia e dhimjes së kombinuar me zemërimin dhe frikën.
Ekziston frika se kur do të merret rajoni i Gjirit. Ta mendojmë kështu problemin: Le të
përfytyrojmë për një çast se në galaktikë do të ekzistonte një racë me përbërje atomike të
ndryshme nga jona. Nëse një person i tillë do t’ju vinte dhe do t’ju ofronte një operacion në ju,
cila do të ishte përgjigjja juaj? Frika në rajonin e Gjirit lidhet me motivimet dhe aftësitë e
kirurgëve --- të atyre që ushtrojnë operimin dhe të atyre që dëshirojnë një rol.
Ne dëgjojmë shprehjet e frikës të shprehur nga shumë pjesë të botës arabe. Presidenti
Ben Ali i Tunizisë shprehu shqetësimin e tij për këtë opreracion:
Qëllimi i vërtetë...konsiston në ruajtjen e rilindjes së kombit arab...që nga bërja e
progresit dhe nga dominimi i shkencës dhe i teknologjisë që do të mbetet përherë e
dënuar në vartësi, duke mos pasur kurrëfarë vendi në këtë rregull të ri të hamendësuar
botëror. (1)
Një arab tha:
Nuk ka asnjë vend arab ku sistemi politik nuk ndodhet në sulm...Ndryshimi është i
nevojshëm, por kam frikë se nuk do të jetë një lindje natyrore, por një lindje e lyer me
gjak dhe me trauma. (2)
Dikush tjetër tha:
Status quo-ja e ka të vështirë të mbahet në fund të kësaj lufte kur të gjithë regjimet arabe
do të tronditen. Ne po flasim për një tmerr, dhe jo për një fazë kalimtare. Ka një zemërim
të thellë....Ka ndjenja të lënduara, dinjitet të lënduar (3).
Si rezultat i gjithëkësaj që ka ndodhur, këto shtatë muajt e fundit ka jetë të cënuara. Ka
komunitete të prekura. Ka shoqëri të tëra të goditura, burokraci të cënuara. Ka kaq shumë
dhimbje… Ndonëse tani mund të ketë mungesë të konfliktit të armatosur, nuk ka në asnjë
mënyrë një paqe të vërtetë. Fjala ‘paqe’ keqpërdoret shumë. Madje edhe fjalori e përkufizon
fjalën ‘paqe’ si “liri nga lufta apo konflikti civil” (4). Në fjalorin tim, katër përkufizimet për
fjalën ‘paqe’ i referohen mungesës së armiqësisë së jashtme. Megjithëkëtë, dua t’ju them se nuk
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duhet të lejojmë që ‘paqja’ të nënkuptojë mungesë të armiqësisë së jashtme, ndërsa ankoron një
zemërim që pret për mundësinë e të dhunuarit, si shpagim për dhimbjen që kemi marrë.
Ne shpesh e zhgënjejmë veten kur mendojmë se kemi sjellë paqe, kur armiqësitë nuk
zihen me gojë. Megjithatë, ajo që na nevojitet është shërimi. Shërimi është një hap përtej
paqes. Shërim do të thotë që dhimbja dhe zemërimi të shërohen në mënyrë që të ketë paqe të
brendshme dhe të jashtme. Shërimi përfshin ngadhënjimin e dhimbjes mbi zemërimin, që të
lëviz nga cikli i urrejtjes dhe i dhunës.
Zemra njerëzore instinktivisht vajton për paqe të vërtetë---për shërim. Një grua tha një
herë:
Ëndërroj të lind një fëmijë që të më pyesë:
“Nënë, çfarë ishte lufta?” (5)
Një individ tjetër tha:
Kënga ime ishte kënga e paqes. Ne kemi pasur kaq shumë këngë lufte në vendin tim, por
ne i kemi hedhur ato tej...Unë kam dëgjuar zërin e paraardhësve të mi të më thonë në një
zë plot dashuri : “Nipi im, nipi im, përmbaje zemërimin tënd; mendo për jetën; shpëtoje
atë nga zjarri dhe thika” (6).
Interesante është se këto fjalë nuk janë thënë më 1991, por më 1645. Dhe, ai që e tha ishte një
udhëheqës indiano-iraken.
Zemra njerëzore u krijua për paqen. Zemra njerëzore ka qarë gjithmonë për paqen. Kjo
është veçanërisht e dukshme në Lindjen e Mesme. Kur dy arabë takohen, përshëndetja e njëritjetrit përfshin edhe fjalën “selam”. Perëndia e ka bërë shumë të qartë se Ai na planifikoi që të
kemi paqe. Perëndia na ka treguar se qëllimi i Tij për burrin, gruan dhe fëmijën është që të
përjetojnë “një jetë të qetë dhe të paqtë me çdo perëndishmëri dhe nder” (7). Kjo është paqja që
ne kërkojmë.
Perëndia i tha një populli:
Sepse Unë i njoh mendimet që kam për ju, mendime paqeje dhe jo të keqes, për t’ju dhënë
një të ardhme dhe një shpresë. (8)
Zemra jonë vajton për paqen, por koka jonë na thotë se nuk do të funksionojë asnjëherë. A
mundemi t’i sjellim zemrat tona dhe kokët tonanë harmoni? Dhe me e rëndësishmja është: si
mund të kemi një shërim që do të na shpjerë në një paqe të vërtetë?
Dua t’ju propozoj një zgjidhje të dyanshme për këtë problem.
Së pari, nevojitet një ndryshim rrënjësor në njeriun. Le të marrim në shqyrtim problemin
bazë që shkakton këtë agoni që ekziston në botën tonë. Senatori Aikin i Vermontit tha : “Nëse
do të ngriheshim një mëngjes të gjithë me të njëjtën ngjyrë lëkure, në mesditë ne do të kishim
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gjetur diçka tjetër për të paragjykuar.” (9) Problemi është diçka brenda nesh që na bën të
shkelim mbi të tjerët, dhe të mburremi vetë.
Ish-përfaqësuesi i përhershëm i Kanadasë, Stephen Lewis, duke komentuar mbi tensionet
frankofone-anglofone në Kanada, me shkëlqimin e tij të zakonshëm, tha:
Ne kemi një reputacion gati të pacënueshëm si një shoqëri zemërgjerë, simpatike,
tolerante. Por nuk është kështu. Kanadaja nuk është vendi ëngjëllor i tolerancës, siç kemi
pretenduar gjithmonë. (10)
Unë e vlerësoj ndershmërinë e tij sepse ai tha atë që ne kemi shpesh frikë ta themi, që ne jemi si
natyrë intolerantë ndaj atyre që janë të ndryshëm nga ne, prandaj i lëndojmë ata. Përse ndodh
kjo? Gjenerali Omar Bradley komentoi:
Ne kemi shumë njerëz të shkencës, shumë pak njerëz të Perëndisë. Ne kemi kuptuar
misterin e atomit dhe nuk kemi pranuar Predikimin në Mal... Bota jonë është botë e
gjigandëve atomikë dhe e foshnjeve morale. Ne dimë më shumë për luftën sesa për paqen,
më shumë për vrasjen sesa për jetën (11).
Një ndryshim në njeriun është i nevojshëm. Njeriu, në gjendjen e tanishme, është i paaftë
për paqen. Brenda njeriut ekziston një e metë morale --- në zemrën e tij. Paqja nuk mund të vijë
kurrë në botën tonë derisa të vijë një ndryshim në njeriun. Derisa të mos jemi në gjendje të
kuptojmë ligësinë në zemrën e njeriut, atëherë kurrë nuk do të merremi me këtë problem.
Problemi i natyrës njerëzore i kapërcen pengesat kulturore. Ish-ministri i jashtëm i Bashkimit
Sovjetik e tha shumë mirë, kur përshëndeti Asamblenë e Përgjithshme: “Popujt dhe njerëzit nuk
mund të jenë mirë kur njerëzimi është i sëmurë” (12). Zemra e njeriut është lakmitare , egoiste,
që kërkon vetëm plotësimin e interesave të saj. Perëndia e thotë atë në këtë mënyrë : “Nuk ka
asnjë që të bëjë të mirën, as edhe një” (13). Ai tha gjithashtu: “Zemra gjënjehet më tepër se çdo
gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme.” (14)
Unë e shoh këtë në mua. Unë jam dakord me atë që apostulli Pal tha:
Në fakt unë e di se në mua domethënë në mishin tim nuk banon asgjë e mirë, sepse
ndonëse e kam dëshirën për të bërë të mirën, nuk ia gjej mënyrën. Në fakt të mirën që
unë e dua nuk e bëj; por të keqen që s’dua, atë bëj. Edhe në qoftë se bëj atë që dua,
s’jam më vetë ai që e bëj, por mëkati që banon në mua. (15)
Njeriu është moralisht i papastër dhe secili prej nesh e ka këtë problem.
Derisa urrejtja të zëvendësohet me dhembshurinë, paqja dhe shërimi nuk kanë shpresë të
vendosen. Si mund të ndodh kjo? A mund ta bëjë këtë gjë arsimimi? Po në qoftë se ka një
ndryshim në strukturat shoqërore? Palmiro Togliatti, ish-kreu i Partisë Komuniste Italiane, tha:
Ne nuk e pranojmë më pikëpamjen naive dhe të gabuar se një rritje në dituri dhe një
ndryshim në strukturën shoqërore janë të mjaftueshme për ta sjellë ato vetë ndryshimin
radikal në njeriun. Kjo pikëpamje, e trashëguar nga Iluminizmi i 1800-s dhe Marksizmi i
1900-s, është refuzuar nga vetë historia. (16)
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Atëherë cila duhet të jetë përgjigjja? Dag Hammarskjold bëri një propozim. Pranë fundit
të jetës së tij publike, ai tha:
Unë nuk shoh asnjë shpresë për një paqe të përhershme botërore. Ne jemi përpjekur
shumë dhe kemi dështuar mjerueshëm. Derisa të mos ketë një rizgjim frymor në shkallë
botërore, qytetërimi është i shkatërruar. (17)
A mund të jetë zgjidhja frymore? Gjeneral Douglas MacArthur tha atë që vijon kur pranoi
dokumentet e dorëzimit në fund të Luftës së Dytë Botërore :
Aleancat ushtarake, balancimi i fuqive, marrëveshjet e heshtura mes kombeve, të gjitha
dështuan, duke lënë vetëm një shteg që të jetë si rrugë e një lufte kritike. Shkatërrimi i
plotë që sjell lufta tani njollos këtë alternativë. Ne e patëm shansin tonë të fundit. Nëse
nuk përdorim një sistem më të mirë dhe të përshtatshëm, Armagedoni do të jetë në dyert
tona. Problemi është rrënjësisht teologjik dhe përfshin një rilindje frymore si edhe
përmirësimin e karakterit të njeriut, i cili do të sinkronizohet me avantazhin tonë gati të
paarrirë në shkencë, art, letërsi, dhe në të gjitha zhvillimet materiale dhe kulturore të
këtyre 2 000 viteve të fundit. Gjithçka duhet të jetë prej Frymës, nëse duam të
shpëtojmë mishin. (18)
Fjalët e fundit të botuara nga presidenti Woodrow Wilson ishin:
Përmbledhja e gjithë kësaj çështjeje është kjo që qytetërimi ynë nuk mund të mbijetojë
materialisht derisa të çlirohet frymërisht. Mund të shpëtohet vetëm përmes të lejuarit të
Frymës së Krishtit dhe të qenit i lirë dhe i lumtur nga praktikat që burojnë prej kësaj
fryme. (19)
Kjo është arsyeja se përse fjalët e Jezusit janë kaq domethënëse kur Ai tha:
Unë po ju lë paqen, po ju jap Time: Unë po jua jap, po jo si e jep bota. Zemra juaj mos u
trondittë dhe mos u frikësoftë. (20)
Ne po kërkojmë paqen e Tij dhe Ai na e premton. Dhe kjo duhet bërë sipas rrugës së Tij.
Njeriu duhet të ndryshojë tërësisht. Dhe unë jam i bindur se i vetmi që sjell ndryshime
radikale në njeriun është Jezusi --- jo feja, por personi i Jezusit. Do të kisha dëshirë të merresha
për këtë me ju.
Jezusi foli kështu lidhur me këtë problem, kur urdhëroi : “Duaje të afërmin tënd porsi
vetveten” (21). Kjo duket tepër e vështirë, por Jezusi shtoi një element që e vështirësoi më tepër.
Jezusi përdori fjalën “dashuri” që në gjuhën origjinale përshkruan një dashuri të pakushtëzuar,
që nuk bazohet në atë që marrësi meriton. Kjo është një dashuri e pastër dhe nuk mund të
shpërblehet nga asgjë. Nuk është për t’u habitur, se kjo fjalë që në gjuhën greke është “agape”,
përdoret rrallë në letërsinë greke. Ajo haset vetëm në mësimet e Jezusit në Bibël (22). Kur
Jezusi tha : “Duaje të afërmin tënd porsi vetveten”, Ai nuk donte të thoshte që duhet t’i reduktosh
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armiqësitë me të afërmin për përfitimin tuaj të përbashkët. Por, Ai donte të thoshte se ne duhet të
kujdesemi për të tjerët me një motivim të pastër --- për përfitimin e tyre dhe vetëm të tyre. Kur
Jezusi i përkufizon të afërmit që duhet të duam pa kushte, Ai iu referua armiqve etnikë të
dëgjuesve (23). Ne duhet t’i duam ata që shoqëria na mëson se janë të padashur dhe se duhet t’i
urrejmë.
Si mund të duam ata me të cilët kemi ndryshime? Le të shqyrtojmë kontekstin që Jezusi
thekson. Deklarata e plotë e Jezusit qe :
“ Duaje Zotin Perëndinë Tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me
gjithë mendjen tënde. “ Ky është urdhërimi i parë dhe më i madhi dhe i dyti, i ngjashëm
me këtë, është : “ Duaje të afërmin tënd porsi vetveten ” .
(24)
Kjo nuk do të thotë “ Duaje të afërmin tënd sa ç’do vetveten”. Por do të thotë “Duaje veten me
dashurinë e Perëndisë, pastaj duaje të afërmin tënd me të njëjtën mënyrë ”. Arsyeja që ne nuk e
bëjmë apo s’mund të duam të tjerët është se ne nuk e duam veten. Ne nuk mund ta pranojmë
veten si krijesë të Perëndisë - - - mëkatarë, po, por mëkatarë që mund të falen përmes vdekjes së
Jezusit në vendin tonë. Paaftësia jonë për të pranuar veten dhe për ta dashur veten, na e bën të
pamundur të duam të tjerët . Si qënie njerëzore ne jemi shumë të pasigurt për ta dashur veten.
Çelësi për gjithë këtë u përshkrua nga Jezusi kur Ai na tha që duhet së pari të donim Perëndinë .
Vetëm në qoftë se duam Perëndinë dhe fillojmë ta kuptojmë dhe ta besojmë Atë, atëherë ne kemi
besim në atë që Ai na ka krijuar dhe ka shkruar një plan për ne. Vetëm Perëndia mund të na falë
ne dhe përmes faljes të ndryshojë natyrën tonë, duke na dhënë aftësi për të dashur veten. Nëse
e duam Atë, atëherë duam vetveten. Më pas dhe vetëm më pas , ne mund të duam të tjerët.
Të dashurit e Perëndisë është çelësi i reformimit personal , i nevojshëm për të
ngadhënjyer mbi ndryshimet dhe për t’i sjellë njerëzit sëbashku. Perëndia na ka thënë:
“ Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra kanë
shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të reja.” (25)
Ky është ndryshimi në njeriun, për të cilin ju kam folur. Kur ne të ndryshojmë, do të bëhemi
pjesë e procesit shërues për shoqëritë tona.
Ajo që unë e quaj një jetë të ndryshuar është më saktësisht një jetë e këmbyer --- me
Jezusin që tani jeton në mua. Apostulli Pal e përshkroi kështu jetën e këmbyer kur tha:
Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua; dhe
ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj me anë të besimit në Birin e Perëndisë, që më deshi
dhe dha veten për mua. (26)
Ndërsa e lejojmë Jezusin t’i vdesë motivet tona egoiste në vdekje, Ai është në gjendje ta
jetojë jetën e Tij përmes nesh. Ndryshimi në jetën time ndodh kur unë e lejoj Jezusin ta jetojë Ai
atë për mua.
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A mund të funksionojë e gjithë kjo? Ndryshimet që Perëndia ka bërë në jetën time në
vitet e kaluar kanë qenë të mahnitshme. Si shkencëtar i ri, unë jetoja vetëm për veten. Nëse
ndonjë person apo ndonjë aktivitet nuk kontribuonte për të arritur qëllimet e mia, unë nuk kisha
kohë për ta. Unë nuk isha i dhembshur me familjen time dhe me të tjerët. Ja, një shembull i
thjeshtë . Njëherë Elaine më telefonoi në mes të një eksperimenti 24-orësh, jashtëzakonisht e
sëmurë. Ajo më tha që t’i çoja mjekimin për të cilin kishte nevojë. Mua vetëm më duhej t’i
çoja. I thashë “Jo!” dhe ia mbylla telefonin. Unë nuk lejoja askënd të futej në mes të qëllimeve
të mia, madje as familjen time. Ishte shumë e lehtë të thoja se qëllimet e mia qenë aq të
rëndësishme saqë unë nuk duhet të lejoja asnjë individ të qëndronte në rrugën e qëllimeve të
mia, por në vërtetë ishte egoizmi im. Unë duhet të përshkoj një rrugë të gjatë që të bëhem njeriu
që Perëndia dëshiron që unë të jem, por Ai punon çdo ditë që të më ndryshojë mua. Perëndia
mund t’i ndryshojë jetët në shekullin e njëzetë që ato të shndërrohen në blloqe që e tërë bota jonë
të bashkohet në një.
Ndryshimi i këtyre jetëve është i jashtëzakonshëm. Për shkak të këtyre ndryshimeve
Perëndia pret prej nesh që të :
Bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni...Mos ia ktheni kurrkujt të keqen
me të keqe...Po të jetë e mundur dhe aq sa varet prej jush, jetoni në paqe me gjithë
njerëzit. Mos u hakmerrni për veten tuaj, o të dashur, por i jepni vend zemërimit të
Perëndisë, sepse është shkruar : “Mua më përket hakmarrja, unë kam për të shpaguar,
thotë Zoti. Në qoftë se armiku yt, pra, ka uri, jepi të hajë; në pastë etje, jepi të pijë;
sepse, duke bërë këtë, do të grumbullosh mbi krye thëngjij të ndezur”. Mos u mund nga e
keqja, por munde të keqen me të mirën. (27)
Pasojat shoqërore të një zemre të tillë të ndryshuar janë të mëdha. Perëndia na ka thënë
lidhur me ndryshimet më të mëdha të të tjerëve, se ne duhet të :
vishemi, pra, si të zgjedhur të Perëndisë, shenjtorë dhe të dashur, me dhembshuri të
brendshme, mirësinë, përulësinë, zemërbutësinë dhe me durimin, duke uruar njëri-tjetrin
dhe duke e falur njëri-tjetrin, në qoftë se dikush ankohet kundër një tjetri; dhe sikundër
Krishti ju ka falur, ashtu bëni dhe ju. Dhe, përmbi të gjitha këto gjëra, vishni dashurinë,
që është lidhja e përsosmërisë. (28)
Me fuqinë e Perëndisë, dhe vetëm me ndihmën e Tij, ne mund të falim. Por, Perëndia,
pret diçka edhe më të madhe prej nesh dhe e mundëson këtë gjë. Kjo është dhembshuria. Falje
do të thotë të ngrihesh mbi ofezat, madje edhe atëherë kur pala ofenduese nuk ndjen asnjë
keqardhje. Ky është një hap shumë më i madh. Kjo është ajo që Perëndia kërkon prej nesh dhe
për të cilën na fuqizon. Kjo është jeta e ndryshuar që na nevojitet.
Do të doja të ndiqja një nga të vërtetat e Perëndisë, të cilave u jam referuar tashmë edhe
më tepër:
Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra kanë
shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të reja. Edhe të gjitha gjërat janë nga Perëndia që na
pajtoi me veten përmes Jezus Krishtit dhe na dha shërbimin e pajtimit, sepse Perëndia e
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ka pajisur botën me veten në Krishtin, duke mos ua numëruar njerëzve fajet e tyre dhe
vuri ndër ne fjalën e paqtimit. (29)
Kur jemi reformuar --- jemi bërë të rinj --- përmes Jezus Krishtit, d.m.th., jemi pajtuar me
Perëndinë, atëherë na jepet përgjegjësia për pajtim. Pajtimi bëhet automatikisht detyra jonë --- së
pari është pajtimi i Perëndisë me njeriun, dhe, së dyti, mes njeriut me njeriun. Sapo të
ndryshohemi, pajtimi bëhet pjesë e mënyrës sonë të jetesës. Në fakt, shkalla e përfshirjes sonë
në pajtim është një tregim i ndryshimit tonë. Puna për të thyer pengesat ndaj paqes është një
përkushtim për çdo person të tillë.
Si pasojë, kjo jetë e ndryshuar do të na bëjë të punojmë që të merremi me rrënjën që
shkakton ndalimin e paqes. Dwight Eisenhower tha:
Veçanërisht e rëndësishme është të kuptosh se nuk mund të ketë paqe dhe qetësi të sigurtë
për asnjë komb, veçse nëse kjo arrihet për të gjithë njëherësh. Aq kohë sa nevoja,
dështimi dhe ndjenja e padrejtësisë kontrollojnë pjesë të veçanta të tokës, asnjë pjesë
tjetër nuk mund të çlirohet plotësisht prej frikës. (30)
Me të vërtetë kemi nevojë për një revolucion --- një revolucion të dashurisë --- me Jezusin në
bërthamë të tij.
Elementi i parë në të sjellurit shërim në botën tonë, përfshin një ndryshim themelor në
njeriun, përmes Perëndisë që e ndryshon atë së brendshmi nëpërmjet Jezus Krishtit.
Elementi i dytë i nevojshëm në mënyrë që shërimi të zërë vend është dora e Atij që i
planifikoi dhe i krijoi kombet. Perëndia i shëron kombet. Perëndia e pëshkroi planin e Tij për
një komb:
Në qoftë se populli Im, i cili thirret me emrin Tim, përulet, lutet, kërkon fytyrën Time dhe
kthehet prapa nga rrugët e këqija, Unë do ta dëgjoj nga qielli, do t’ia fal mëkatin e tij dhe
do ta shëroj vendin e tij. (31)
“Dhe do ta shëroj vendin e tij” --- ky është një shërim që vjen nga njeriu i jashtëm --- prej vetë
Perëndisë. Është një fenomen mbinatyror në përgjigje të parimit të vendosur prej Krijuesit të
universit. Nëse kombet tona dhe bota jonë do të përjetojnë shërimin, ne do të na duhet ta sjellim
Perëndinë në të. Ne do të na duhet ta përulim veten dhe të sjellim ndihmën e Perëndisë. Ne do
të na duhet të pendohemi përpara Perëndisë së Gjithëpushtetshëm dhe të pranojmë nevojën tonë
për ndihmën e Tij.
Abraham Linkolni e njohu këtë të vërtetë kur tha:
Është detyrë e kombeve sikurse dhe e njerëzve, që të kenë varësinë e tyre ndaj pushtetit
sundues të Perëndisë, të dëshmojnë mëkatet dhe të ligat e tyre, me një dhimbje të përulur,
megjithëkëtë me shpresën e sigurtë se pendesa e vërtetë do të udhëheqë në mëshirë dhe
falje; dhe do të njohin të vërtetën sublime, të lajmëruar në Shkrimet e Shenjta dhe të
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provuara nga e tërë historia, se ata kombe vetëm bekohen nga Perëndia, që është Zoti.
(32)
Ndoshta, ju pyesni veten “ A mundet Perëndia të lëshojë atë lloj fuqie në shekullin e
njëzetë që të mund të shërojë kombet tona?” Me lejoni të ndaj me ju një shembull të fuqisë së
Tij në jetën e gruas sime Elaine. Më 20 maj 1986, Elaine u diagnostikua se kishte një tumor në
mitër në një shkallë të zhvilluar. Ky lloj kanceri në një shkallë të zhvilluar është shumë i
vështirë të kurohet efektivisht. Për më tepër, kanceri ishte përhapur në pjesë të tjera të sistemit të
saj riprodhues. A do të ishte ky fundi i jetës për gruan time të dashur? Ne nuk e besuam se kjo
ishte ajo që Jezusi kishte për të. Dy ditë më pas, ajo shkoi në spital për analiza të tjera. Ndërsa
po priste në dhomen e ekzaminimit për analizat, në dhimbje të mëdha, Jezusi iu shfaq asaj
personalisht. Kjo qe një mrekulli! Ai i tha asaj: “ Ti do të bëhesh më mirë. Ti do të bëhesh më
mirë.” Ajo mendoi se kjo do të thoshte se nuk do të vdiste nga kanceri, por do t’i duhej të bënte
një kurë intensive. Pastaj Jezusi u zhduk. Disa minuta më pas, mjeku teknik filloi testin dhe e
ekzaminoi trupin e saj për një orë, duke kërkuar tumorin, por nuk e gjeti dot! Mjekët morën dhe
mbollën qeliza, por nuk gjetën asnjë shenjë kanceri. Simptomat që qenë të pranishme për mëse
një vit, u zhdukën menjëherë dhe nuk u dukën më. Perëndia bëri një mrekulli! Perëndia që i
dha Elaines një trup të ri, mund t’i japë çdokujt një zemër të re dhe mund të shërojë çdo komb.
Unë do të desha ta shtrija fuqinë shëruese të Perëndisë në nivelin kombëtar. Një dekadë
më parë , një komb afrikan ishte pa udhëheqje të fortë për dhjetëra vjet . Rivaliteti u zhvillua
brenda kabinetit, secili kishte pretendimet e tij , dhe dukej hapur se vendi po shkonte drejt
gjakderdhjes. Në mes të kësaj, pasues të Jezusit erdhën në vend. Në përgjigjje të mësimeve të
tyre, Perëndia ndryshoi zemrat, dhe rinimi frymor ndodhi në tërë vendin. Gjatë qëndrimit të
këtyre udhëheqësve frymorë në vend, ata u takuan me anëtarë të kabinetit. Ata ndryshuan
zemrat dhe në kabinet pati gjithashtu një rizgjim frymor. Pak ditë më vonë, një nga ministrat e
fuqishëm shkoi tek kryeministri për t’i kërkuar falje për qëllimet e tij dhe shprehu dëshirën të
bashkëpunonte me të. Si rezultat i zemrave të ndryshuara në udhëheqje, gjakderdhja u
parandalua dhe kombi shpëtoi. Ndryshimi ishte kaq dramatik saqë kur e dhashë këtë shembull,
duke përdorur fjalë të tilla të ngjashme, në një publik që përfshinte një kryeministër të
mëvonshëm të atij vendi, ai erdhi tek unë pas takimit, dhe më tha: “ Ai vendi për të cilin folët
është vendi im!”
Shërimi i botës sonë është i mundur, por jo pa Atë që planifikoi dhe krijoi kombet dhe që
sundon mbi kombet e të gjithë botës.
Si përfundim unë jam i bindur se shërimi mund të ndodhë në shoqëritë tona nëse burrat
dhe gratë ndryshohen së brendshmi prej Perëndisë përmes Jezus Krishtit dhe, për më tepër, nëse
kërkohet nga Perëndia që të shërojë vendet tona.
Si mundemi ju dhe unë ta sjellim shërimin në botën tonë? Kjo kërkon të jesh i lidhur në
mënyrë intime me Perëndinë. Perëndia na thotë:
Ja, dora e Zotit nuk është tepër e shkurtër për të shpëtuar, as veshi i Tij nuk është tepër i
rënduar për të dëgjuar. Por paudhësitë tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe
Perëndisë tuaj, dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet fytyra e Tij prej jush, që të mos ju
dëgjojë më. (33)
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Mëkatet na ndajnë nga Perëndia. Perëndia na ka thënë:
Dëgjoni gjithë popujt, vini veshin, o banorë të tokës, qofshin njerëz të popullit dhe fisnikë,
të pasur dhe fisnikë, të pasur dhe të varfër tok. Asnjeri nuk mund të shpengojë kurrësesi
vëllanë e tij, as t’i japë Perëndisë çmimin e shpengimit të tij, sepse shpengimi i shpirtit të
tij është shumë i shtrenjtë , dhe çmimi i saj nuk do të mjaftonte kurrë, për të bërë që ai të
jetojë përpjetë dhe të mos shohë gropën. (34)
Mëkatet tona na ndajnë nga Perëndia. Hammarskjoldi ka thënë:
Falja këput zinxhirët e rastësisë sepse ai që “të fal” --- për shkak të dashurisë --- merr
mbi vete pasojat e asaj që ke bërë. Prandaj, gjithmonë falja përbën një flijim. (35)
Perëndia erdhi në formë njerëzore si Jezus që ta bënte Atë flijim përmes vdekjes në kryq për
mëkatet tona. Mahatma Gandhi e përshkroi këtë flijim kur tha se Jezusi:
një njeri që qe plotësisht i pafajshëm e ofroi veten si një flijim për të mirën e të tjerëve
përfshirë këtu edhe armiqësitë e Tij duke u bërë shpengim për botën. Ky qe një akt i
përsosur. (36)
Si shkencëtar i ri që kish besim tek vetja dhe s’kish nevojë për të tjerë, e pata shumë të
vështirë për ta pranuar këtë. Dikush më ndihmoi shumë duke më treguar për një fshat të vogël që
kishte vetëm një gjykatës. Ky gjykatës kishte një djalë adoleshent që u arrestua sepse kishte thyer
rregullat e qarkullimit rrugor. Kur djali u soll përpara gjykatësit, lindi një dilemë për gjykatësin.
Duke dashur që të ishte një gjykatës i drejtë, kur dëgjoi se ç’kishte ndodhur, ai e dinte se duhet ta
shpallte djalin e tij fajtor. Por duke qenë një atë i dhembshur, ai e dinte se djali i tij nuk e kishte
burimin e nevojshëm financiar për të paguar ndëshkimin që duhej të zbatohej. Si e zgjidhi
dilemën? Pasi e shpalli djalin e tij fajtor dhe pasi caktoi gjobën, gjykatësi hoqi rrobën e tij të
gjykatësit, qëndroi përpara bankës dhe pagoi gjobën e të birit. Kjo qartësoi për mua atë që
Perëndia bëri kur Ai erdhi në formën e Jezusit për të paguar ndëshkimin për ne, në mënyrë që ne
të hyjmë në shoqëri me Perëndinë.
Rezultati i vdekjes së Jezusit në vendin tonë është falja. Perëndia na thotë:
Dhe ju vetë, që dikur ishit të huaj dhe armiq në mendje me veprat tuaja të këqija, tani ju
paqtoi në trupin e mishit të Tij, me anë të vdekjes, që t’ju nxjerrë juve përpara vetes së Tij
shenjëtorë, faqebardhë dhe të pafajshëm. (37)
Perëndia e bëri Jezusin të jetë mëkat për ne , Ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi
drejtësia e Perëndisë në Të. (38)
Hammarskjoldi e përshkroi kështu rolin e faljes në ndryshimin që Perëndia bën në ne:
“ Falja është përgjigjja e ëndrrës së një fëmije për një mrekulli përmes së cilës ajo që
është thyer të bëhet një sërish, ajo që është ndotur të bëhet e pastër sërish.” (39)
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Për shkak të kësaj mrekullie, ne mund të ndryshohemi. Lakmia ime që e ndalon shërimin të vijë
në botën tonë, mund të theqafet. Jezus Krishti mund të jetojë përmes nesh, duke u kujdesur për
të afërmit tanë.
Ju lutem vëreni se unë nuk po përpiqem të ndryshoj kultrën tuaj. Nuk dëshiroj të jem një
konsulent që vjen në një mënyrë të re. Unë nuk po flas për religjonin. Por po flas për një miqësi
me të gjallin dhe jetëndryshuesin, Jezus Krisht. Unë po flas për Jezusin si i vetmi që mund të
sigurojë ndryshimin për çdo person, të çdo kulture. Unë besoj se kjo është ajo që Mahatma
Gandi donte të thoshte:
Për shkak se jeta e Jezusit ka rëndësinë dhe të jashtëzakonshmen për të cilën kam
aluduar, unë besoj se Ai i përket jo vetëm kristianizmit , por mbarë botës; të gjitha
racave dhe njerëzve, nuk ka rëndësi se nën cilin flamur apo emër apo doktrinë ato mund
të funksionojnë, të ushtrojnë besimin apo të adhurojnë Perëndinë e trashëguar nga
paraardhësit . (40)
Jezusi u përket të gjithëve. Ne po flasim këtu për një të vërtetë universale dhe të gjithë ne kemi
nevojë ta lejojmë veten të ndryshojë si hapi i parë për shërimin e botës sonë.
Unë jam i bindur se ju dhe unë kemi përgjegjësi në të udhëhequrit njerëzit drejt shërimit.
Nëse shërimi do të ndodhë në botën tonë, ne duhet të përqafojmë emisarin e ndryshimit të
natyrës njerëzore --- Jezusin. Jezusi tha:
“Nëse dikush ka etje, le të vijë tek Unë e të pijë. Ai që beson në Mua, siç ka thënë
Shkrimi nga brendësia e Tij do të burojnë lumenj uji të gjallë.” (41)
Ne duhet ta njohim si të vërtetë nevojën për Perëndinë. Ne që i ndjejmë nevojat tona duhet të
vijmë tek Jezusi dhe të “pijmë”. Madje duhet të bëjmë më tepër. Ne mund të bëhemi lumenj të
ujit të gjallë, i cili do të përmbushë nevojat e atyre që jetojnë rreth nesh. Në vend që të jemi pjesë
e problemit, ne mund të jemi pjesë e zgjidhjes së tij.
Unë do të të inkurajoja t’i kërkosh Jezusit të vijë në jetën tuaj dhe të nisi ndryshimin të
cilin ua kam përshkruar duke iu lutur Perëndisë:
Perëndi i Shenjtë, të lutem më fal mua që kam mëkatuar kundër Teje. Të faleminderit që
më ke dashur kaq shumë saqë erdhe në këtë tokë si Jezus dhe vdiqe në vendin tim, në
mënyrë që unë të kem një jetë të vërtetë me Ty. Unë të kërkoj Ty të vish në jetën time dhe
të më japësh një miqësi përgjithmonë të pathyeshme me Ty. Unë të kërkoj Ty të më
ndryshosh mua dhe së bashku me mua, botën. Faleminderit! Amen!
Unë ju lutem që për hir të shërimit në botë tonë ta lejoni jetën të ndryshohet së brendshmi
nga Perëndia, pëmes Jezusit.
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THESARI MË I RËNDËSISHËM KOMBËTAR
Çdo komb ka pasuritë e tij --- ato gjëra që kanë vlera nga çdo pikëpamje kulturore apo
materiale. Në të vërtetë, thesaret kombëtare janë një pjesë integrale e identitetit kombëtar.
Nga përvoja ime kam mësuar se shumë kombe nuk janë në gjendje të identifikojnë atë që
është tërësisht thesari më i rëndësishëm dhe për shkak të mungesës së të kuptuarit, mjaft njerëz e
shpërfillin këtë burim të vyer. Thesari më i rëndësishëm që një komb ka janë ata që quhen
populli i Perëndisë. Qëllimi im është para së gjithash t’ju bëj të ditur atë që Perëndia ka si qëllim
për komunitetin e krishterë në vendin tuaj, në mënyrë që kombi juaj të përfitojë sa më shumë nga
prania e tyre. Nuk është e rëndësishme që një qeveritar të jetë medoemoes i krishterë në mënyrë
që të përfitojë prej kësaj analize. Më pas, ne do të studiojmë së bashku se si mund të bëhen
pjesëmarrës edhe segmente të tjera të shoqërisë në të qenit pjesë e këtij thesari. Më lejoni të
theksoj se premtimet që Perëndia i bën popullit të Tij nuk janë thjesht për të ashtquajturit të
krishterë, por janë të vlefshme edhe për të tjerët, sidoqë ka disa kushte të cilat duhen plotësuar.
Në analizën time fillestare unë do të përdor termin të krishterë të vërtetë dhe populli i Perëndisë
që nënkuptojnë të njëjtën gjë, dhe më pas do të tregoj kushtet për t’u thelluar më tej.
Perëndia e ka bërë shumë të qartë se Ai dëshiron të bekojë çdo komb të krishterët e të
cilit, ndonëse mund të jenë në numër të paktë, funksionojnë siç duhet lidhur me Perëndinë dhe
qeverinë. Nëse një komb nuk përjeton mirëqenie, pjesa më e madhe e problemit qëndron në
dyert e të krishterëve, pasi ata shpesh nuk e dinë se si mund të jetojnë si pasues të Jezus Krishtit,
duke mos vepruar sipas privilegjeve dhe përgjegjësive që u përkasin atyre. Nëse ata po i jetojnë
jetët ashtu siç dëshiron Perëndia për ta, atëherë të ndihmuarit e qeverisë, pavarësisht nga forma e
saj, do të jetë një sfidë e mrekullueshme.
Hapi i parë në analizën tonë është të kuptuarit e asaj që janë të krishterët. Ia vlen
mundimi të përkufizojmë termat tona. Problemi i parë qëndron në atë që nënkupton fjala i
krishterë. Ndryshe nga përdorimi i zakonshëm, të qenit i lindur në një familje të krishterë, në
një grup shoqëror të krishterë apo etnik të krishterë, nuk e bën dikë të krishterë. Madje edhe të
shkuarit në kishë, nuk të bën të tillë. Një person nuk është i krishterë për shkak të ndonjë virtyti
apo të ndonjërës prej këtyre arsyeve. Unë do t’i referohem personit që e konsideron veten të
krishterë duke u bazuar në ndonjë prej kritereve të përmendur, vetëm si një person që i përket
traditës së krishterë. Pasi, në të vërtetë fjala i krishterë do të thotë “pasues i Jezus Krishtit”. (1)
I krishterë i vërtetë është ai që ka njohur ekzistencën e Perëndisë së Gjithëpushtetshëm
dhe të dashur, i cili ka krijuar këtë botë dhe gjithçka në të. Ai është një person që e njeh
Perëndinë që e ka krijuar atë me dashuri dhe ai mund të përmbushë qëllimin për të cilin e ka
krijuar Perëndia vetëm duke qenë në harmoni me Perëndinë. Ai është një person që e njeh
Perëndinë si të Shenjtë dhe ne si njerëz që nuk jemi të shenjtë, ndaj, si rezultat i kësaj dukurie
jemi të ndarë nga Perëndia. I krishterë i vërtetë është ai person që e pranon këtë ndarje mes
njeriut dhe Perëndisë, dhe se kjo nuk mund të korrigjohet nga asnjë gjë që njeriu mund të bëjë,
pasi në të vërtetë vetëm Perëndia mund ta bëjë këtë përmes Vetvetes duke ardhur në trajtë
njerëzore si Jezus. I krishterë është ai person që e di se duhet ta shpallë vdekjen e Jezusit si bazë
për faljen e mëkateve të tij nga Perëndia, në mënyrë që të jetë në harmoni me Atë.
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Bibla na mëson se pasuesi i vërtetë i Jezus Krishtit është ai që si rezultat i një vendimi të
vullnetshëm, ka të gjitha ato që Perëndia bart brenda tij, duke i dhënë atij aftësinë për ta jetuar
jetën plot besim ne urtësinë dhe në fuqinë e Perëndisë. Për shkak të pranisë së Perëndisë brenda
tij, ai ka aftësinë të ndryshojë për t’u bërë më shumë si Jezusi, ndërsa ai e ndjek Zotin e tij në
dëgjueshmëri. Ai ka aftësinë t’i dojë të tjerët pa pasur parasysh përfitimin e tij personal, gjë që
do ta bëjë atë një qytetar të dobishëm. Nga ana tjetër, i personi që i përket traditës së krishterë
nuk ka asnjë nga këto burime, madje ai e jeton jetën përmes fuqive të tij. Është e rëndësishme që
qeveritarët të dallojnë mes të krishterëve që i përkasin traditës së krishterë dhe të krishterëve të
vërtetë.
Hapi i dytë, është të kuptuarit e qëndrimit ndaj qeverisë që Perëndia pret prej gjithë të
krishterëve të vërtetë. Pasuesi (ndjekësi) i Jezus Krishtit e kupton se qeveritarët janë shërbëtorë
të Perëndisë, të caktuar në atë post prej Perëndisë, dhe se është Perëndia Ai që vendos se kur do
të ndryshohen zyrtarët apo qeveritarët. (2) I krishteri duhet të mbështesë qeverinë, dhe jo ta
minojë atë. Ai duhet ta mbështesë qeverinë, madje edhe nëse sheh se qeveria nuk po zbaton
parimet e Perëndisë, dhe ai duhet t’ia tregojë këtë gjë asaj. Do të ishte i rrallë rasti kur ky
person ta kishte të vështirë t’i bindej qeverisë së tij, për arsye se bindja e tij ndaj qeverië do të
kontrastonte me dëgjueshmërinë ndaj Perëndisë. Të krishterët e dëgjueshëm luten për urtësi në
zyrtarët dhe qeveritarët. Qeveria nuk duhet të ketë frikë nga të krishterët e vërtetë. Në dallim
nga disa thashetheme, Perëndia nuk e specifikon formën që qeveria duhet të ketë. Perëndia
interesohet për drejtësi, dhe thekson se qëllimi i qeverisë është që t’i shërbejë popullit. Është e
rëndësishme të kuptojmë se ndonjëherë komuniteti i krishterë, i cili përbëhet në më të shumtën e
rasteve prej të krishterëve që i përkasin traditës së krishterë, ka minoritete etnike apo grupe
kulturore dhe se ndryshimet me qeverinë mund të bazohen më pak në konsideratat shpirtërore
sesa në motivimet etnike apo politike. Qeveritarët mund të presin një standard më të lartë për
sjelljen nga të krishterët e vërtetë. (3)
Hapi i tretë është të kuptuarit e asaj që i bën të krishterët një burim shumë të vlefshëm
dhe të asaj që duhet të bëjnë të krishterët për të kontribuar në fuqizimin, stabilitetin dhe
prosperitetin e vendit. Perëndia e bën shumë të qartë se mirëqenia e një kombi varet në
dëgjueshmërinë e pasuesve të Tij brenda atij kombi. Të krishterët duhet të ndërhyjnë me lutje
drejtuar përpara Perëndisë për kombin. Perëndia na ka thënë përmes shërbëtorit të Tij:
Të bëj thirrjë, pra, para së gjithash , që të bëhen përgjërime, lutje , ndërhyrje dhe
falenderime për të gjithë njerëzit, për mbretërit e për të gjithë ata që janë në pushtet, që
të mund të shkojmë nje jetë të qetë dhe të paqtë me çdo perëndishmëri dhe nder. (4)
Të krishterët duhet të luten për kombin e tyre, pasi qëllimi është mirëqenia e shoqërisë. Ky
qëllim theksohet në këto fjalë: “që të mund të shkojmë nje jetë të qetë dhe të paqtë (me paqe) me
çdo perëndishmëri dhe nder”. E tërë bota nuk e njeh këtë cilësi jete. Por është qëllimi i
Perëndisë që ne ta kemi atë. Është përgjegjësi e të krishterit që përmes ndërhyrjeve plot besim
tek Perëndia për kombin e tij, të mund të sjellë mirëqenie.
Të krishterët janë personat që duhet të luten. Ata janë të vetmit që mund të luten dhe të
dëgjohen. Perëndia na thotë:
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Ja, dora e Zotit nuk është tepër e shkurtër për të shpëtuar, as veshi i tij nuk është tepër i
rënduar për të dëgjuar. Por paudhësitë tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe
Perëndisë tuaj, dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet fytyra e tij prej jush, që të mos ju
dëgjojë më. (5)
Për këtë arsye, lutja e të tjerëve nuk do të jetë efektive.
Të krishterët duhet të luten për të tërë burrat dhe gratë, dhe jo vetëm për veten. Ata duhet
ta paraqesin kombin si të tërë, sikurse administratori mban një posedim të vyer. Vëreni se ata
duhet të luten për udhëheqësit, dhe kjo do t’i bëjë udhëheqësit të ndërmarrrin vendime që do të
na lejojnë të jetojmë “nje jetë të qetë dhe të paqtë me çdo perëndishmëri dhe nder”. Problemet
në botën tonë janë kaq komlekse, dhe pavarësisht nga urtësia që u jep Perëndia, udhëheqësit nuk
mund të marrin vendime që do të na lejonin ne të jetonim “nje jetë të qetë dhe të paqtë me çdo
perëndishmëri dhe nder”. Populli i Perëndisë ka fuqinë për të ndryshuar kombin e tij dhe ai
duhet ta shprehë atë fuqi përmes lutjeve këmbëngulëse, si një administrator besnik.
I krishteri që e beson Perëndinë ka një fuqi të madhe në dispozicion të tij, fuqi që duhet të
përdoret për mirë. Dëgjojini fjalët e një shërbëtori të Perëndisë: “Unë mund të bëj gjithçka
përmes Perëndisë që më forcon” (6). Megjithëkëtë, është e rëndësishme të kuptojmë se të
krishterët duhet të mësojnë ta përdorin këtë burim. Të krishterët këshillohen:
Unë lutem gjithashtu që Perëndia të ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini cila është
…madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së tij ndaj nesh, që besojmë sipas veprimit të
forcës së fuqisë së tij, të cilën e vuri në veprim në Krishtin, duke e ringjallur prej së
vdekurish. (7)
Mrekullisht, pasuesit e Jezus Krishtit kanë në dispozicion të tyre të njëjtën fuqi që
Perëndia ushtroi kur e ringjalli Jezusin prej së vdekurish. Të paturit e kësaj fuqie për të
krishterin nuk është automatik. Nëse i krishteri refuzon ta besojë Perëndinë, ai nuk do ta
përjetojë këtë fuqi. Për këtë arsye thuhet: “Ju nuk keni sepse nuk i kërkoni Perëndi së” (8). I
krishteri ka fuqinë në dispozicion të tij për ta ndryshuar kombin për të mirë, nëse do ta përdorë
atë.
Një mënyrë tjetër se si i krishteri duhet t’i shërbejë mirëqenies së kombit është përmes të
qenit një grup i drejtë që qëndron përpara Perëndisë dhe kombit me të cilin Ai merret. Dëgjoni
këto fjalë të cilat Perëndia ia drejton një kombi:
Populli i vendit ushtron shtypjen, kryen grabitje, keqtrajton të varfërin dhe nevojtarin,
shtyp të huajin duke marrë nëpër këmbë drejtësinë. Unë kërkova midis tyre një burrë që
të ndërtonte një mur dhe t’i dilte për zot vendit, që Unë të mos e shkatërroja, por nuk
gjeta. Prandaj do të derdh mbi ta indinjatën time, do t’i konsumoj me zjarrin e zemërimit
tim dhe do të bëj që të bjerë mbi kryet e tyre sjellja e tyre. (9)
Perëndia na flet këtu për një mur drejtësie. Perëndia merret me kombet duke u bazuar në
drejtësinë dhe në të drejtën. Sipas këtij kriteri, Ai i bekon ose i ndëshkon kombet. Megjithëkëtë,
prania e një grupi të drejtë do ta bëjë Perëndinë të merret pozitivisht me atë komb.
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Në një rast, Perëndia tha lidhur me gjendjen e qytetit që do të ndëshkohej prej Tij: “Në
rast se gjej … pesëdhjetë njerëz të drejtë, unë do ta fal tërë vendin për hir të tyre” (10). Të
krishterët duhet të jenë grupi i drejtë që qëndron në humnerën mes Perëndisë dhe kombit me të
cilin Ai po merret.
Kjo është një përgjegjësi serioze, është sërish një administrim. Të krishterët duhet ta
pastrojnë veten në shenjtëri për këtë detyrë. Ne duhet t’i inkurajojmë të krishterët në këtë. Për
shkak të seriozitetit të përgjegjësisë, ne duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për t’i ndihmuar të
krishterët që ata të jenë ky popull i shenjtë dhe i drejtë për të përfaqësuar kombin tonë. Shihni
përfitimet që Perëndia i premtoi një kombi kur tha:
Në qoftë se populli Im i cili thirret me emrin Tim, përulet, kërkon fytyrën time dhe kthehet
prapa nga rrugët e këqija, Unë do ta dëgjoj nga qielli, do t’ia fal mëkatin e tij dhe do ta
shëroj vendin e tij. (11)
Vëreni se kërkesa është që populli i Perëndisë të pendohet. Ai nuk pret apo kërkon që 100% e
popullsisë të marri pjesë në ketë gjë. Perëndia kërkon që populli i Tij të pendohet. Të krishterët
jo vetëm që do të pendohen për mëkatet e tyre, por edhe për mëkatet e kombit të tyre. Ata duhet
të ndërhyjnë përpara Perëndisë për mëkatet e kombit --- mëkate që do ta bënin Perëndinë ta
disiplinonte atë komb. Vini re me kujdes: Rezultati është bekimi i Perëndisë, jo vetëm për ata
pak persona që u lutën, por për mbarë kombin. Ju duhet të jini të vetëdijshëm për këtë. Lutjet e
sinqerta të të krishterëve, lutjet e përbashkëta për t’u penduar për tërë kombin mund të ndikojnë
seriozisht në mirëqenien e të gjithë kombit. Ne duhet t’i ndihmojmë të krishterët që ata të jenë
një grup i përgjegjshëm, që e marrin seriozisht mirëqenien e kombit të tyre.
Një mënyrë tjetër nga e cila ne mund të presim që të krishterët të kontribuojnë në
mirëqenien e kombeve tona është përmes funksionimit të të qenit simboli i “kripës së drejtë”,
sikurse Perëndia e pati për qëllim, , në mënyrë që të punojmë për të sjellë drejtësinë dhe të
drejtën sa më shumë të mundemi në botën e papërsosur. Jezusi u tha pasuesve të Tij: “Ju jeni
kripa e tokës…” (12). Në kohën kur Jezusi e tha këtë, cili qe funksioni kryesor i kripës?
Sigurisht që ishtë një ruajtës. Në kohën e Jezusit, mënyra më e zakonshme për ta ruajtur mishin
dhe ushqime të tjera që prisheshin, ishte kripa. Jezusi po u tregonte ndjekësve të Tij se ata duhet
të ishin ruajtës të shoqërisë. Është interesante të kujtojmë se receta për ruajtjen e një sasie mishi
kërkon përdorimin e një sasie të konsiderueshme shumë më të vogël kripe, sesa sasia e mishit që
do të ruhet. Mësimi është ky: Jezusi po u tregonte se nuk është e domosdoshme që çdokush në
shoqëri të jetë ndjekës i Tij, në mënyrë që pasuesit e Tij të mund të ushtrojnë influencën e kripës
në shoqëri si ruajtës moral, por një grup i vogël i përkushtuar mund të ushtrojë një influencë
kripe mbi shoqërinë.
Ndërsa pasuesit e Jezusit ushtrojnë këtë influencë kripe, do të ketë një valë të rilindjes
frymore që do të përhapet në tërë shoqërinë dhe do të bëjë shumë njerëz të shndërrohen në kripë
edhe ata vetë. Kjo valë e rilindjes frymore udhëheq mirëqenien e kombit në dy mënyra. Para së
gjithash, ndikon në mënyrën se si njeriu i përgjigjet Perëndisë. Njeriu, zemra e të cilit është
ndryshuar nga Perëndia është i aftë të kujdeset sinqerisht për të afërmin e tij. Kjo mund të
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udhëheqë në një ndryshim pozitiv dramatik brenda shoqërisë. Ka pasur shumë shembuj të bukur
rreth kësaj përgjatë gjithë historisë.
Por më e rëndësishmja është se kjo valë e rilindjes frymore mund të ndikojë në mënyrën
se si Perëndia i përgjigjet shoqërisë. Ndikimi shfaqet nëpërmjet Perëndisë se si do të përgjigjet
Ai me bekim apo me disiplinim. Ky është përbërësi i harruar i mirëqenies kombëtare --përbërësi i tejparë në zhvillimin kombëtar. Le të shohim se si Perëndia instruktoi një komb:
Më vini në provë për këtë gjë, nëse unë nuk do t’i hap pragjet e qiellit dhe nuk do të
derdh mbi ju aq shumë bekim, sa nuk do të keni vend të mjaftueshëm ku ta shtini. Përvç
kësaj do të qortoj shumë për ju gllabëruesin, me qëllim që ai të mos shkatërrojë më frytin
e tokës suaj, dhe vreshti juaj nuk do të rreshtë të sjellë për ju fryt në fushë. Të gjitha
kombet do t’ju shpallin të lumtur, sepse ju do të jeni një vend kënaqësish. (13)
Rilindja frymore brenda një shoqërie e bën Perëndinë të derdhë bekimet e Tij mbi çdo komb.
Aty ku kombi nuk e lejon popullin e Perëndisë të ndjekë diagramën e Tij për jetën e tyre, asnjë
përpjekje njerëzore, asnjë sasi parash, nuk mund të ngadhënjejë mbi vuajtjen që do të përjetohet
nga mbarë populli. Prandaj, është thelbësore që ta inkurajojmë këtë kripë që të ketë efektin më
të madh të mundshëm në kombet tona.
Teksa Perëndia i do të gjithë njerëzit, Ai ka një lidhje të veçantë me popullin e Tij dhe ata
janë personat që duhet të jenë ndërhyrësa përpara kombit dhe Perëndisë që do ta gjykojë atë
komb. Ata duhet ta marrin këtë përgjegjësi të veçantë mbi veten e tyre. Ata duhet të luten për
mirëqenien e kombit dhe të mbeten një majë e drejtë, në mënyrë që kombi i tyre të begatojë.
Duke e ditur atë që unë bëj, po të kisha qenë një qeveritar, madje edhe sikur të mos e njihja
Perëndinë e Biblës, unë do t’i inkurajoja të krishterët në kombin tim që ata ta njihnin Perëndinë e
tyre, t’i bindeshin Atij dhe të luteshin për mirëqenien e kombit. Dari, mbreti i Persisë, në vitin
520 para Krishtit, na dha një shembull kur i udhëhoqi guvernatorët t’i ndihmonin pasuesit e
Perëndisë që kishin jetuar si të huaj në kombin e tij:
Lini të vazhdojë puna për këtë shtëpi të Perëndisë…Gjërat e nevojshme…duhet t’u
dorëzohen çdo ditë, pas mosplotësuar kurrë kërkesat e priftërinjve që janë në Jeruzalem,
me qëllim që t’i ofrojnë flijime erëkëndshme Perëndisë së Qiellit dhe të luten për jetën e
mbretit dhe të bijve të tij. (14)
Mbreti e kuptoi se këta shërbëtorë të Perëndisë ishin burimi më i rëndësishëm që ai kishte,
ndonëse ai nuk e adhuronte Perëndinë e tyre. Ai e kuptoi se vetë mirëqenia e tij varej nga
dëgjueshmëria e shërbëtorëve të Perëndisë ndaj Perëndisë.
Është e rëndësishme të vërejmë se çdo kontribut që të krishterët japin për mirëqenien e
një kombi, kërkon që ata të jetojnë me tërë potencialin e tyre si pasues të Jezusit. Për shkak të
përgjegjësisë së rëndë që të krishterët kanë përpara Perëndisë për kombin e tyre, është themelore
për udhëheqjen e qeverisë që t’i ndihmojë ata të ecin plotësisht me Perëndinë.
Nuk ka sekrete apo udhëzime mistike për të krishterët. Të gjitha janë shkruar në Bibël që
të lexohen prej gjithkujt. Bibla e bën shumë të qartë se nuk ka zbulesa hyjnore që sundojnë,
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dalin jashtë apo shfaqin kontradikta me udhëzimet e qarta të Perëndisë në Bibël. Për këtë arsye,
ju mund të dini ç‘të prisni prej të krishterëve dhe ju mund t’i ndihmoni ata t’i jetojnë këto
standarde, ndonëse ato standarde mund të mos jenë ende tuajat.
Perëndia ka siguruar një standard për të vlerësuar të krishterët. Ai tha : “Ju do t’i njihni
nga frytet e tyre.” (15) Qeveritarët duhet të zbatojnë këtë kriter. Të krishterët, sikurse i gjithë
populli, mund të mashtrohen nga vetë-motivimi. Një nga shkruesit e Biblës, kur iu drejtua të
krishterëve që ishin larguar prej qëllimeve të Perëndisë, duke iu thënë: “Midis jush ka cmirë,
grindje e përçarje a nuk jeni të mishit dhe a nuk ecni sipas mënyrës së njerëzve?” (16) Të
krishterit i është dhënë aftësia për të jetuar në një plan të ndryshëm nga ai i njeriut natyror, dhe të
shohë rezultate që mund të shpjegohen vetëm nga plani mbinjerëzor. Shpesh i krishteri edhe pse
ka këtë privilegj të veçantë jeton sipas pikëpamjes njerëzore, duke u mbështetur në veten e tij
dhe jo në Perëndinë. Kjo është vërtet e dhimbshme. Një fraksion të krishterësh jeton sipas
optikës njerëzore, duke e shpërdoruar kështu burimin që Perëndia ka vendosur në dispozicion të
tyre me zgjedhjen për veten dhe jo për Perëndinë. Diku tjetër thuhet më fuqishëm: “Ata pohojnë
se e njohin Perëndinë, po me vepra e mohojnë, sepse janë të neveritshëm, të pabindur dhe të
pazotë për çfarëdo vepre të mirë.” (17) Kjo është një tragjedi personale dhe kombëtare.
Këshilla ime është të vlerësojmë veprat e të krishterëve në vendin tuaj. Për më tepër, unë ju
inkurajoj t’i nxisni të krishterët, për hir të kombit tuaj, të bëjnë jetë besnike si administratorë të
burimit të çmuar që Ai i ka bërë ata. Më pas, ju inkurajoj të bëni çdo gjë që të jetë e mundur për
t’i ndihmuar të krishterët t’i jetojnë jetët e tyre përpara Perëndisë në një dëgjueshmëri të plotë
ndaj Tij. Është thelbësore që për hir të kombit tuaj të mos kurseni asnjë përpjekje për t’i ndihuar
ata.
Pyetja kyç është kjo: si mundemi ta rrisim përmasën e kësaj pasurie kombëtare? Nëse ky
thesar është kaq i rëndësishëm për mirëqenien e kombeve tona, atëherë ne duhet ta mbrojmë atë
me ç‘të kemi dhe duhet të bëjmë të pamundurën për ta rritur këtë përmasë.
Të krishterët e vërtetë do ta bëjnë këtë automatikisht. I krishteri i vërtetë do të donte të
ndihmonte të tjerët që ata të përqafonë besimin e tij. Në fakt, ky është një test i të krishterit të
vërtetë. I krishteri i vërtetë e kupton se atij i është dhënë një dhuratë që ai si qenie njerëzore nuk
e meriton dhe se ai nuk ka asnjë të drejtë ta mbajë këtë për vete. Ai është i kënaqur të ndihmojë
të tjerët të cilët duhet të kënaqen me këtë dhuratë, pasi ai nuk mund te veprojë ndryshe. Jezusi
tha : “Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të
gjallë.” (18) Ne duhet t’i inkurajojmë të krishterët tanë për të ndihmuar të tjerë që të gjejnë këtë
ujë të gjallë.
Një pjesë strategjike e të zmadhuarit të thesarit kombëtar përfshin të ndihmuarit e
gjithkujt për të kuptuar se privilegji i veçantë i të qenit popull i Perëndisë nuk kufizohet në ata
që kanë etiketën i krishterë, por është i vlefshëm për të gjithë. E rëndësishme është që dikush
shpall miqësinë me Perëndinë. Perëndia është i shenjtë në çdo drejtim. Fatkeqësisht, ne nuk
jemi. Sikurse është shkruar:
Nuk ka asnjë njeri të drejtë, as edhe një. Të gjithë kanë dalë nga udha e tij, që të gjithë
janë bërë të padobishëm, nuk ka asnjë që të bëjë të mirën, as edhe një…Të gjithë
mëkatuan dhe ranë nga lavdia e Perëndisë. (19)
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Për shkak të pashenjtërisë sonë, ne përjashtohemi nga prania e Perëndisë. Nuk ekziston asnjë
mënyrë që të kapërcejmë këtë dhe që të kompensojë për fyerjet tona. I vetmi që mund të paguajë
penalitetin për fyerjet tona është Perëndia Vetë, i cili erdhi në formë njerëzore --- në trajtën e
Jezusit --- që të vdiste në vendin tonë si zëvendësuesi ynë. Jezusi tha : “Unë dhe Ati jemi një”
(20) dhe “Kush më ka parë mua, ka parë Atin” (21) dhe “për të dhënë jetën e tij si çmim për
shpengimin e shumë vetëve” (23). Jezusi tha më tej : “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush
nuk vjen tek Ati përvçse nëpërmjet meje” (24) Jezusi tha : “Ai që më pranon Mua, pranon Atë
që më ka dërguar” (25).
Perëndia erdhi si Jezus në tokë dhe vdiq. Më pas e mundi vdekjen dhe u ngjall, për të
sjellë tek Perëndia jo vetëm ata që vijnë nga një traditë e krishterë, por edhe për ata që u përkasin
popujve të të gjitha kulturave. Unë jam i bindur se kjo është ajo që Mahatma Gandi (Mahatma
Gandhi) donte të thoshte kur u shpreh :
Për shkak se jeta e Jezusit ka rëndësinë dhe të jashtëzakonshmen për të cilën kam
aluduar, unë besoj se Ai i përket jo vetëm kristianizmit , por mbarë botës; të gjitha
racave dhe njerëzve, nuk ka rëndësi se nën cilin flamur apo emër apo doktrinë ato mund
të funksionojnë, të ushtrojnë besimin apo të adhurojnë Perëndinë e trashëguar nga
paraardhësit (26 ).
Në të njëjtën mënyrë Rabindranath Tagore pretendohet të ketë thënë: “Jezusi i Galilesë është i
vetmi shpëtimatr universal mes themeluesve të religjoneve të botës”. Të qenit me të vërtetë
person i popullit të Perëndisë nuk do të thotë të mbash etiketën i krishterë, apo ndonjë etiketë
tjetër. Por, do të thotë të jesh person i cilësdo traditë që përulësisht përqafon Jezusin dhe vdekjen
e Tij si i vetmi shpengim që Perëndia dha për faljen e mëkateve tona dhe për vendosjen e
miqësisë mes nesh dhe Perëndisë. As Perëndia, dhe as Jezusi nuk e kanë përdorur fjalën i
krishterë. Por, Perëndia përdori shprehjen populli Im. Cilido person, i kujtdo kulture mund të
përjetojë privilegjet dhe përgjegjësitë që unë kam përshkruar për popullin e Pereëndisë dhe mund
të jetë ndërmjetës për të sjellë bekimin mbi popullin e tij.
Roli që mund të luajë populli i Perëndisë është kaq kyç saqë ne duhet të bëjmë gjithçka
mundim për të rritur numrin e këtij grupi. Ne duhet t’i inkurajojmë të krishterët e vërtetë që t’i
jetojnë jetët e tyre në besnikëri ndaj Perëndisë. Ne duhet të inkurajojmë të krishterët që vijnë nga
një traditë e krishterë dhe ata të cilët u përkasin religjoneve dhe traditave të tjera, apo grupeve të
tjera kulturore, të bëhen popull i Perëndisë sikurse Ai e ka përcaktuar këtë grup.
Së fundi, më lejoni ta mbyll me këtë mendim: Nëse thesari më i rëndësishëm që vendi im
ka është populli i Perëndisë, a nuk duhet që edhe unë të bëj pjesë në këtë grup? Si mund ta
vendosim besimin tonë në Jezusin për faljen e mëkateve tona në mënyrë që të përjetojmë këtë
miqësi intime me Perëndinë që zgjat përjetë dhe që na lejon ne të luajmë këtë rol startegjik në
kombet tona? Ilustrimi që lidhet shumë mirë me mua për këtë gjë është pikërisht vendi në të
cilin u rrita --- pranë Ujëvarës së Niagarës. Shumë njerëz bëjnë gjëra të rrezikshme mbi ujëvarat
e Niagarës në mënyrë që të tërheqin vëmendjen. Njëri prej tyre ishte një ekuilibrist që ecte mbi
litar të lidhur në të dyja anët e Ujëvarave. Ndërsa turma rritej, ai e përsëriti këtë gjë vajtje-ardhje
disa herë, por herën e fundit ai shtyu një karrocë me një rrotë ndërsa vazhdonte të ecte mbi litar.
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Pastaj me guxim e mbushi karrocën me tulla duke përsëritur ecjen mbi litar vajtje-ardhje. Gjatë
kësaj kohe turma ishte rritur dhe të gjithë thërrisnin me zë të lartë. Pastaj ai pyeti turmën se sa
prej tyre besonin që ai mund të shkonte në anën tjetër e të hiqte tullat dhe në vend të tyre të
mbante një person. Turma thërriti si e çmendur. Pastaj ai e pyeti turmën : “ Kush dëshiron të hypi
mbi këtë karrocë?” Turma heshti. Besimit të tyre i mungonte 100 % siguria. Ta vendosësh
besimin në Jezusin do të thotë të ulesh në karrocë me Të, duke bërë që ne të varemi plotësisht në
Të. I vetmi themel yni për të pasur mëkatet tona të falura dhe për të hyrë në miqësi të ngushtë
me Perëndinë është vdekja e Jezusit në vendin tonë.
Për këtë arsye, nëse jeni seriozë në të qenit pjesë e burimit më të rëndësishëm që kombi
yt ka, unë të nxis të vish tek Ai. Jezusi na fton:
Nëse dikush ka etje, le të vijë tek Unë e të pijë. Ai që beson në mua siç ka thënë Shkrimi,
nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të gjallë” (27).
Ndërsa ne vijmë tek Jezusi dhe “pijmë”, Ai do të na kënaqë dhe do të derdhet mbi të tjerët në
shoqërinë tonë, duke i bërë dhe ata të vijnë tek Jezusi dhe të “pijnë” prej Tij. Teksa një numër i
konsiderueshëm “pijnë”, thesari më i madh që kombi ynë ka do të rritet dhe do të rritet.
Për këtë arsye unë mund të të ftoj ty të vish tek Jezusi dhe të “pish”. Më lejoni t’ju
inkurajoj të përqafoni Kryearkitektin e botës sonë dhe të jetës suaj. Unë ju inkurajoj ta ftoni
Jezusin në jetën tuaj duke iu lutur Perëndisë:
Perëndi i Shenjtë, të lutem më fal mua që kam mëkatuar kundër Teje. Të faleminderit që
më ke dashur kaq shumë saqë erdhe në këtë tokë si Jezus dhe vdiqe në vendin tim, në
mënyrë që unë të kem një jetë të vërtetë me Ty. Unë të kërkoj Ty të vish në jetën time dhe
të më japësh një miqësi përgjithmonë të pathyeshme me Ty. Unë të kërkoj Ty të më
ndryshosh dhe së bashku me mua, botën. Faleminderi! Amen!
Kjo jo vetëm do t’ju bëjë ju të filloni shtegtimin më të mrekullueshem që ka njohur deri
më sot njeriu, por është gjëja më e vlefshme, të cilën çdonjëri prej nesh mund të bëjë, me qëllim
që pasuria jonë më e vyer kombëtare të rritet.
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Bibla, I Korintasve 3:3.
Bibla, Titit 1:16.
Bibla, Gjoni 7:38.
Bibla, Romakët 3:10, 12, 23.
Bibla, Gjoni 10:30.
Bibla, Gjoni 14:9.
Bibla, Luka 19:10.
Bibla, Mateu 20:28.
Bibla, Gjoni 14:6
Bibla, Mateu 10:40
Mohandas K. Gandhi, në The modern Review, October 1941( Tetor 1941), cituar në
Mohandas K. Gandhi (Anand T. Hingorani, ed.),The Message of Jesus Christ
(Bombay:Bharatiya Vidya Bhavan, 1971), faqe 111.
Bibla, Gjoni 7:37-38.
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PLANI I PERËNDISË PËR QEVERINË
John Adams, një nga themeluesit e eksperimentit demokratik amerikan:
Le të supozojmë se një komb në një zonë të largët do ta merrte Biblën si të
vetmin libër ligji dhe se çdo anëtar i këtij kombi do ta rregullonte sjelljen e tij
me anë të ligjeve që përmban ky libër. Çdo anëtar do ta detyronte
ndërgjegjen e tij të sillej me durim, të administronte mirë dhe të punonte; do
të shfaqte drejtësi, mirësi dhe mëshirë ndaj bashkëkombësve; do t’i
përkushtohej, do ta donte dhe do ta nderonte Perëndinë e Gjithëpushtetshëm.

I.

Sfida me të cilën përballet qeveria:
Njeriu,qëllimi i Perëndisë për njeriun dhe Roli i qeverisë
Objektivi:
Të qartësuarit e natyrës së Perëndisë, të natyrës së njeriut, të nevojës së
qeverisë të ,origjinës dhe të qëllimit të qeverisë.

A. Natyra e Perëndisë
1.
Perëndia është suprem - - - mbi çdo gjë, mendje apo frymë; që nuk ka rrjedhur
prej asgjëje dhe nuk varet nga asnjë gjë. Ai është burimi i gjithçkaje.
Psalmi 90:1-2 (fq 644) ; 104:1-5,24-25,27-32 ( fq 650-651) ; Isaia 40:13-14 (fq
750) ;55:8-9 ( fq 764).
a.
Perëndia planifikoi gjithçka.
b.
Perëndia krijoi gjithçka. Zanafilla 1:1 (fq 1) ;2:1 (fq 2).
c.
Perëndia mban, ruan gjithçka.
d.
Perëndia qeveris gjithçka. Psalmi 47:7-8 (fq 620) ; 82:1,8 (fq 640) ; 93:1 (
fq 646).
(“ Perëndia mbretëron në përjetësi”); ( Psalmi 66:7 {fq 629}; Isaia 41:2
{ fq 751} ).
e.
Perëndia do ta sjellë krijimin aty ku Ai e ka caktuar.
II Pjetër 3:1-13 ( * fq 276-277).
f.
Përmbledhje. Perëndia është sovran dhe udhëheqësit njerëzorë duhet të
bëjnë kujdes që të mos luftojnë kundër planit të Perëndisë. Ne duhet të
shkojmë tek burimi-Perëndia, që të bëjmë planet .
Fjalët e urta 16:25,9 (fq 688-689) ; Isaia 29:15 (fq 740).
2.

Karakteri i Perëndisë
a.
I Gjithëpushtetshëm. Jeremia 32:17 (fq 811).
b.
I Kudogjendur, i pafund, i pamatshëm. Psalmi 139:7-10 (fq 670).
c.
I Gjithëditur. Psalmi 139:1-6 ( fq 670).
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d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.

I Pandryshueshëm. Malaki 3:6 (fq 974).
I Përjetshëm. Psalmi 90: 1-2 (fq 644).
I Shenjtë. Isaia 6:3 (fq 721); Ezekieli 36:22-23 (fq 886); Levitiku 11:44a
(124).
I drejtë. Psalmi 89:14 (fq 643); 97:1-2 (fq 647); Isaia 61:8 (fq 769) ,
Gjoni 5:30 ( * fq 113).
Ne mund të mësojmë shumë rreth cilësisë së drejtësisë që Perëndia
kërkon të vendosë , duke njohur këtë pjesë të karakterit të Perëndisë. Në
Bibël mund të gjesh më shumë vargje rreth drejtësisë së Perëndisë sesa për
ndonjë cilësi tjetër të Tij.
Zekaria 7:8-10 (fq 966); Jeremia 22:1-5 (fq 798); Ligji i përtërirë 10: 1718 ( fq 213).
Mirësia. Psalmi 31:19 (fq 611); Mateu 5:45 (* fq 5).
Dashuria. Gjoni 3:16 (* fq 110) (agape).
I durueshëm . II Pjetër 3:9 ( * fq 277)
Besnikëria. Psalmi 119:90 (fq 662).
Hirplotë. Luka1:50 ( * fq 66); Psalmi 103:10 (fq 650)
Përmbledhje.

B. Natyra e njeriut
1.
I krijuar sipas shembëllimit të Perëndisë. Zanafilla 1: 26-27 (fq 2).
Aftësia për të marrë vendime. Jozueu 24:15 (fq 270).
2.
Superior ndaj çdo gjallese tjetër të krijuar. Zanafilla 2:7,19-20 ( fq 2-3).
3.
Njeriu duhet të sundojë mbi të gjithë krijesën e krijuar prej Perëndisë. Zanafilla
1:28-30 ( fq 2).
4.
Përmbledhje. Duhet të ekzistojë respekti për jetën njerëzore dhe për cilësinë e
asaj jete në lidhje me vendin që zë njeriu në krijimin e Perëndisë. Duhet të
ekzistojë një mjedis që ta lejojë atë që të marrë vendime dhe të ushtrojë
krijueshmërinë.
5.
Natyra mëkatare e njeriut, rebelimi i njeriut .
Ligji i përtërirë 9:24 (fq 212); Psalmi 78:17 (fq 636); 1 Gjonit 3:4(* fq 279)
a.
Të përcaktuar dhe të kontrolluar nga Ligji.
1)
Dhjetë urdhërimet. Eksodi 20:3-17 (fq 84).
2)
I Timoteut 1:9-10 (* fq 243).
b.
Sa i mirë është njeriu?
1)
Të gjithë kanë rënë për shkak të mëkatit.
Romakëve 3:9-18, 22b-23 (* fq 177-178); 1 Gjonit 1:8,10 (* fq
278).
2)
Sa i lartë është standardi? Eksodi 20:3-17 (fq 84); Mateu 5:27-28
(* fq 5).
c.
Njeriu është egoist, rebel që kërkon të përfitojë nga të tjerët për të arritur
qëllimin e tij. Por megjithëkëtë ka një kufi edhe kjo gjë. Ai mund të
veprojë gjithashtu mirë.
1)
I kufizuar edhe tundimi i të keqes. 1 Korintasve 10:13 (* fq 198);
II Thesalonikasve 2:3-4,6 ( * fq 241).

193

2)
3)
4)
5)

6.

Influenca e kripës. Mateu 5 :13-16 ( * fq 4) ; Psalmi 66:3 ( fq
629) ; Zanafilla 26:28 ( fq 29).
Ndërgjegjja (dëshmitari i brendshëm) dhe tregimi i jashtëm.
Romakëve 1:19-20 (* fq 175); 2:14-15 (* fq 176) ; Veprat 14:17 (*
fq 155); 1 Timoteut 4:2 ( * fq 244).
Një pjesë e kapacitetit për të bërë mirë, por megjithëkëtë ekziston
dyshimi nëse motivimi është më të vërtetë i pastër dhe jo egoist.
Veprat 27:43 ( * fq 172).
Natyra frymore e atyre që janë transformuar.
II Korintasve 5:17 (*fq 210); Kolosianëve 3:9-10(* fq 235);
Efesianëve 4:20-24 (* fq 226) ; Galatasve 5:16-25 ( * fq 221).

Përmbledhje. Shoqëria është e formuar nga individë të papërsosur (rebelë).
Udhëheqësit e qeverisë kanë të njëjtën papërsosmëri. Forma e qeverisjes duhet ta
ketë parasysh këtë, duke vendosur balancën e duhur.
Reinhold Niebuhr: “Aftësia e njeriut për drejtësi mundëson ekzistencën e
demokracisë, por përfshirja e njeriut në padrejtësi e bën të domosdoshme
demokracinë.”
C.S.Lewis: “Njerëzimi ka rënë kaq shumë saqë askujt nuk mund t’i besohet një
pushtet i pakontrolluar mbi bashkëkombësit e tij. Aristoteli tha se disa njerëz
qenë të përshtatshëm vetëm për të qenë skllevër. Unë nuk bie në kundërshtim me
të. Por, unë e refuzoj skllavërinë pasi nuk shoh askënd të përshtatshëm për të
qenë padron.” Marrë prej “Barazia” nga Shqetësimet e tanishme , cituar në
Krishtërimi sot (Christianity Today), 3 shkurt 1989, faqe 31.
Michael Novak: “Askush nuk mund ta kuptojë Amerikën dhe aq më tepër
themeluesit apo institucionet e saj, nëse ai nuk kupton pikëpamjen hebreje dhe të
krishterë mbi realitetin e mëkatit. Nëse dikush nuk e kupton këtë atëherë ai po
jeton në parajsën e të marrëve. Pa këtë, institucionet nuk do të funksionojnë apo
nuk do ta kenë të gjatë. Kjo republikë u projektua për mëkatarët. Nuk do t’ia
vlente të ndërtoje një republikë për shenjtorë . Ka kaq pak prej tyre, dhe madje
edhe ata që janë, e kanë të vështirë për të jetuar së bashku. Jo, nëse do të doje të
ndërtoje një republikë që do të jetonte gjatë , duhet ta projektosh atë për
mëkatarët. Kjo është e vetmja ‘shumicë morale’ që mund të ekzistojë---një
republikë mëkatarësh---dhe, për këtë arsye, një republikë me kontroll dhe
ekuilibër, sikurse edhe ‘masa shtesë sigurie’ (të vësh në punë frazën e James
Madison, që qe mësuar prej mësuesve të krishterë)”. Cituar në Cal Thomas,
Gjërat që kanë më tëpër vlerë (New Jork: Harper Collins, 1994), faqe 217.

C. Natyra e botës
1.
Zanafilla 3:17-19( fq 4); Romakëve 8:18-22 (* fq 182); Mateu 4:8-10 (* fq 3);
Luka 4:6 (* fq 70).
2.
Përmbledhje.
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D. Qëllimet e Perëndisë për individët
1.
Shpëtimi - vendosja e besimit tek Perëndia. 1 Thesolanikasve 5:9(* fq 239);
Gjoni 17:3 (* fq 130).
2.
Në zotërimin e Jezus Krishtit - të jetuarit në varësi të urtësisë dhe të vullnetit të
Perëndisë.
Efesianëve 5: 18-21 (* fq 226) ; Mikea 6:8 (fq 949).
3.
Të drejtë. Mikea 6:8 (fq 949).
4.
Puno, lidhu veçanërisht shumë me punën që do ta ndihmojë shoqërinë.
Zanafilla 3:17-19 (fq 4); Romakëve 8:18-22 (*fq 182); Titit 3:14 (*fq 252);
Efesianëve 4:28 (*fq 226).
5.
Nënshtroju autoriteteve. Titit 3:1 (* fq 252); 1 Pjetër 2: 13-18 (* fq 271) ;
Efesianëve 5: 21- 6:9 ( * fq 226-227).
6.
Përjeto bekimin, mirëqenien. 1 Timoteut 2:1-2 (* fq 243).
7.
Përmbledhje.
E. Origjina e qeverisë
1.
E merr autoritetin nga Perëndia. Romakëve 13:1 (* fq 187); 1 Pjetër 2; 13- 14 ( *
fq 271).
2.
I caktuar, I vendosur, nga Perëndia. Romakëve 13:1 (* fq 187); 1 Pjetër 2:13-14 (
* fq 271); Danieli 2:21 ( fq 904-905).
3.
Por nuk është një institucion i shenjtë. Luka 20: 20-25 (* fq 98).
F. Qëllime për qeverinë
1.
Mbrojtja nga e keqja (djalli); ta mbrojë njeriun nga thelbi i natyrës së tij.
I Timoteut 1:9-10 (* fq 243); Romakëve 13:1-7 ( * fq 187); 1 Pjetër 2 :13-14 ( *
fq 271) ; 1 Timoteut 2: 1-2 (* fq 243).
2.
Mënyrat për t’u mbrojtur nga e keqja. Romakëve 13:4 (* fq 187); 1 Pjetër 2: 14 (*
fq 271); Gjoni 19:10-11 (* fq 132); Veprat 25: 9-11 ( * fq 169).
a.
Brenda në shoqëri (vetja dhe ata që të rrethojnë) - - forcat e policisë.
b.
Jashtë shoqërisë - forcat ushtarake
3.
Inkurajimi i sjelljes së mirë. Romakëve 13:3 (* fq 187); 1 Pjetër 2 :14 ( * fq 271).
4.
Administrimi i drejtësisë. Ligji i përtërirë 16:18-20 (fq 220); ( 1:16-17 {fq 220};
Eksodi 23: 6-8 { fq 88}) ; Jeremia 22:11-13,15-16 (fq 798); Fjalët e urta 29:4 (fq
699); 29:14 (fq 699).
5.
Mbledh taksat. Romakëve 13:6-7 (* fq 187)
6.
Siguron mjedisin në të cilin kushdo mund të begatojë në lidhjen e tij me
Perëndinë.
I Timoteut 2:2 (* fq 243).

Për lexim të mëtejshëm:
Robert Duncan Culver, Toward a Biblical View of Civil Goverment, ( Chicago: Moody, 1974).
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II.

Qëllimet e Perëndisë për kombet
Objektivi:

A.

Qartësimi i rolit të kombeve në planin e Perëndisë.

Perëndia e ndau njerëzimin në pjesë ( linguistike dhe gjeografike). Zanafilla 11: 1-9 ( fq
11).
Robert Duncan Culver: “ Me sa duket nuk është vullneti i Perëndisë që bota të qeveriset
si një shtet i vetëm në gjendjen e tanishme të përhapjes së mëkatit. Për më tepër është e
pamundur.”
Marrë nga Toward a Biblical View of Civil Goverment, (Chicago: Moody, 1974), faqe 81.
Abraham Kuyper, kryeministër i Hollandës në 1901-1905 dhe teolog i shquar, ka thënë :
“ Njeriu u krijua nga njeriu dhe përmes virtytit të lindjes së tij ai është fillimisht i
bashkuar me të tërë racën . Së bashku ne formojmë njerëzimin , jo vetëm me ata që
jetojnë tani , por edhe me mbarë brezat që kanë ekzistuar përpara nesh dhe më tërë brezat
që do të vijnë - - - ndonëse s’jemi veçse disa milionë. E tërë raca njerëzore është nga i
njëjti gjak. Megjithëkëtë koncepti i shteteve , që ndanë botën në kontinente, dhe secilin
kontinent në pjesë, nuk harmonizohet me këtë ide. Bashkimi organik i racës sonë mund
të ishte politikisht i vërtetë në qoftë se një shtet do të mund të përfshinte tërë botën, dhe
nëse i tërë njerëzimi do të ishte pjesë e një perandorie botërore. Në qoftë se nuk do të
kishte hyrë mëkati, kjo padyshim do të kishte ndodhur . Nëse mëkati si një forcë
dezintegruese nuk do ta kishte ndarë njerëzimin, asgjë nuk do ta kishte prishur apo thyer
unitetin e racës sonë. Dhe gabimi i Aleksandrit, i Augustit dhe i Napoleonit nuk qe se ata
ishin rrëmbyer e mahnitur njëkohësisht nga mendimi i një perandorie mbarëbotërore,
por se ata u përpoqën ta realizonin këtë ide duke mos marrë parasysh që forca e mëkatit e
ka shkatërruar unitetin tonë... Unë them se kjo nuk është asgjë tjetër veçse të perceptuarit
e një parajse të humbur.”
Marrë nga Lectures on Calvinism, ( Grand Rapids: Eerdmans, 1931), faqe 79-80.

B.

Duhet të ketë një numër kombesh. Veprat 17: 26-27 (* fq 159).
Përkufizimi i kombit.
1.
ethnos : fillimisht një turmë, që përcaktohet në :
a.
një komb apo një popull, për shembull Mateu 24:7( * fq 30); Veprat 10:35
(* fq 150).
Shpesh është përdorur në njëjës kur është folur për hebrenjtë, Izraelin,
për shembull në Luka 7:5 (* fq 75); Gjoni 11:48,50-52(* fq. 123); Veprat
10:22 ( * fq 149); Veprat 24: 2,10,17( * fq 168).
b.
në shumës për kombet e tjera, kombet jo hebreje, paganët, për shembull
Mateu 4:15( * fq 4); Romakëve 3:29 (* fq 178); 11:11(* fq 185); 15: 10 (*
fq 189); Galatasve 2:8 (* fq 218).
2.
genos: një familje, një pasardhës, një komb, një racë, për shembull, Marku 7:26 (*
fq 49); Veprat 4:36 (* fq 142); Galatasve 1:14 (* fq 217).
3.
allophusos: i huaj, i një race tjetër, për shembull Veprat 10:28 (* fq 150).
4.
goy (Dhjata e Vjetër) : një komb i huaj - - - jo hebre, pagan, komb, popull.
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C.

Të ekzistuarit, të mos ekzistuarit, kufijtë e kombeve janë të përcaktuar nga Perëndia.
Veprat 17: 26-27 (* fq 159).

D.

Qëllimi është të lehtësuarit e punës për të kërkuar Perëndinë.
Veprat 17:26-27 (* fq 159).

E.

Qëllimet e Perëndisë në historinë njerëzore janë primare për kombet dhe pastaj për
individët.
Isaia 40: 15-17 ( fq 750).
Dikush i tha Abraham Linkolnit ndërsa ai po ankohej për drejtimin që duhet të merrte
skllavëria: “ Skllavëria duhet të shkatërrohet kudo që ekziston. Nëse ne nuk veprojmë
drejt, unë besoj që Perëndia do të na çojë në shkatërrim. Por nëse ne veprojmë drejtë,
atëherë Ai do të na udhëheqë në mënyrë të sigurtë jashtë kësaj shkretëtire, do të na
mbulojë me lavdi dhe do ta restaurojë Bashkimin tonë të cilin e meritojmë.”
Linkoni iu përgjigj: “Besimi im është më i madh se yti. Unë besoj gjithashtu se Ai do të
na bëjë të tillë që t’i kryejmë këto gjëra , jo sepse ne dëshirojmë që të bëhet sipas
vullnetit të Tij lidhur me kombet, në mes të të cilave Ai do që të vendoset drejtësia. Unë
mendoj se Ai dëshiron që ne të bëjmë më tepër sesa kemi bëri deri më tani për
përmbushjen e planeve të Tij dhe Ai do ta hapi rrugën për të vepruar kështu. Unë e kam
ndjerë dorën e Tij kur kam qenë në mundime të mëdha dhe i jam nënshtruar drejtimit dhe
udhëheqjes së Tij dhe unë besoj se ndërsa Ai do ta hapi derën më tej, unë do të jem gati të
eci nëpër të, duke u mbështetur në ndihmën e Tij dhe duke besuar në hyjnoritetin dhe në
urtësinë e Tij.”
Cituar në Elton Trueblood, Abraham Linkoln: Theologian of America Anguish ( New
York: Harper & Row, 1973), faqe 126-127.
Fjalët e urta 21:1 (fq 692).

F.

Udhëheqësi i vërtetë i çdo kombi është Perëndia. Psalmi 47:7-8 (fq 620); Jeremia 10:7 (fq
786).

G.

Çdo komb duhet të adhurojë Perëndinë. Psalmi 33: 8,12 (fq 612); Psalmi 9: 5,17 (fq 600).

H.

Qëllimi i Perëndisë për Izraelin si një rast i veçantë.
1.
Të jetë një komb i shenjtë. Levitiku 11:45 (fq 124); Eksodi 19: 5-6 (fq 83).
2.
Të jetë dëshmi për Perëndinë mes kombeve. Psalmi 102:15-16 (fq 649); 1
Kronikave 16: 23-24 (fq 467); Ezekieli 36: 19-24 ( fq 886).
3.
Të jetë një makinë për hyrjen e shpëtimit të Perëndisë në historinë njerëzore.
Zanafilla 12:1-3 ( fq 12).

I.

A do ta bekojë Perëndia kombin që e përkushton veten ndaj qëllimit për të cilin Perëndia
e ka krijuar Izraelin ? Fjalët e urta 14:34 ( fq 686);
Efesianëve 2:11-13 (* fq 224) ; Romakëve 9 ( * fq 183-184); 11:11-24 (*fq 185-186).
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Linkolni, në thirrjen e tij për një ditë kombëtare agjërimi më 30 prill 1863 tha: “ Dhe kjo
është detyra e kombeve sikurse dhe e njerëzve, që në varësinë e tyre ndaj pushtetit
sundues të Perëndisë, në mënyrë që të rrëfejnë mëkatet dhe të ligat e tyre, me një dhimbje
të përulur, e megjithëkëtë me shpresën e sigurtë se pendesa e vërtetë do ta udhëheqë në
mëshirë dhe në falje; dhe të njohin të vërtetën sublime, të lajmëruar në Shkrimet e
Shenjta dhe të provuar nga e tërë historia, se ata kombe vetëm bekohen nga Perëndia , që
është Zoti.”
30 mars 1863, cituar në Trueblood, faqe 87-88.
Lordi Charnwood tha për Linkolnin: “ Ne mund ta njohim atë , dhe ai vetë mund ta këtë
njohur veten, si çlirimtar të skllevërve, të cilët gjithmonë i lidhte me emrin e tij, si pjesë e
punës më të madhe: restaurimit të këtij vendi në traditën e tij më të hershme dhe më
fisnike, e vetmja që i dha qëndrese apo vlerë ekzistencës së këtij kombi.”
Cituar në Trueblood, faqe 120.
J.

Perëndia merret me të gjitha kombet, dhe jo vetëm me Izraelin.
1.
Psalmi 67:4 (fq 629)
2.
Jona (fq 943-945)
3.
Jeremia 18: 7-10 ( fq 795).

K.

Perëndia mund ta përdorë një komb si një instrument për të ndëshkuar një komb tjetër.
1.
Asiria për Izraelin. II Mbretërve 17: 6-8 ( fq 434).
2.
Babilonia për Judenë. Jeremia 25: 1,8-9 ( fq 801-802).
3.
Babilonia për Edomin, Moabin, Amonin, Tiron dhe Sidonin. Jeremia 27: 1,3 -8 (
fq 804-805).
4.
Babilonia për Egjiptin. Jeremia 43: 10-11a ( fq 824).
5.
Qiproja. Isaia 44:28- 45:5 ( fq 826).
6.
Fjalimi i dytë përurues i Abraham Linkolnit, paragrafi i tretë:
“...Asnjëra palë nuk priti prej luftës përmasën apo kohëzgjatjen që ka pasur deri
më sot...I Gjithëpushtetshmi ka qëllimet e Tij. ‘Mjerë bota për kohën e
mundimeve; pasi mundimet do të vijnë, por mjerë ata për të cilët do të vijë koha e
provës.’ Nëse ne do të supozonim se skllavëria amerikane është një nga ato prova
që nën udhëheqjen e Perëndisë duhet të vijnë, duke vazhduar gjatë kohës së
caktuar prej Tij, Ai dëshiron tani të lëvizë. Kështu, meqë Ai u jep Veriut dhe
Jugut këtë luftë të tmerrshme si ndëshkim ndaj atyre për shkakun e të cilëve erdhi
mundimi, a duhet të dallojmë ndonjë nisje nga ato atribute hyjnore të cilat
besimtarët në një Perëndi të gjallë ia dedikojnë gjithmonë Atij? Shpresojmë
plotësisht, lutemi fuqimisht, që ky ndëshkim i luftës të kalojë me shpejtësi.
Megjithëkëtë, nëse Perëndia dëshiron që kjo të vazhdojë derisa e tërë
pasuria e vënë nga paraardhësit tanë dyqind e pesëdhjetë vjet më parë të fundoset,
dhe derisa çdo pikë gjaku e derdhur nga kamzhiku të paguhet nga çdo pikë gjaku
e derdhur me shpatë, sikurse u tha tre mijë vjet më parë, kështu duhet të thuhet
ende: ‘Gjykimet e Zotit janë të vërteta dhe të drejta njëherësh.’
4 mars 1865

L.

Përmbledhje.
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III.

Kufizimet e qeverisë, Format e qeverisë, Të sjellurit e qeverisë në rrjedhën e duhur
Objektivi:
Të qartësuarit e qëllimit të qeverisë duke e parë atë si një nga
institucionet e caktuara prej Perëndisë dhe që përgjigjet para Perëndisë, duke marrë në
konsideratë kufizimet e çdo institucioni; nuk ekziston asnjë formë qeverie ideale e cila
duhet të vihet në zbatim nga çdo komb; përpara nesh hapet mundësia e ndërrimit të
qeverisë që nuk përmbush qëllimin për të cilin e ka caktuar Perëndia.

A.

Sfera e qeverisë
1.
Institucionet e caktuara nga Perëndia
a.
Familja
1)
Burri dhe gruaja. Zanafilla 2:20-24 (fq 3); Mark 10:2-12 (* fq 53);
Malaki 2:14-16 (fq 973); Efesianët 5: 22-33 (* fq 227).
2)
Prindërit mbi fëmijët. Ligji i përtërirë 5:16 (fq 207); Efesianëve
6:1-2 (* fq 227)
3)
Burri është koka. Efesianëve 5:22-23 (* fq 227).
4)
Prindërit kanë përgjegjësi për fëmijët e tyre.
a)
Edukimi. Ligji i përtërirë 6:4-7 (fq 208); Fjalët e urta 22:6
(fq 693); Efesianëve 6:4 (* fq 227).
b)
Sjellja dhe karakteri. Ligji i përtërirë 6:1-2 (fq 608) ; Fjalët
e urta 22:15 (fq 693).
b.
Kisha. Mateu 16:16-18 (* fq 20); 1 Korintasve 1:2 (* fq 191); Efesianëve
1:18-23 (* fq 223); 4:11-16 (* fq 225); 5:22-32 (* fq 227).
c.
Qeveria. Romakëve 13:1-2 (* fq 187); Danieli 2:21 (fq 904).
d.
Puna. Zanafilla 3:17-19,23 ( fq 3).
e.
Të tjera.
2.
Ndarja dhe bashkëveprimi i institucioneve të caktuara nga Perëndia.
Robert Culver: “ Në këtë filozofi (Kalvin, Luter dhe Herman Djuverd) shteti ose
qeveria bashkekzistojnë me kishën, industrinë, arsimimin, agrikulturën, artin,
gjenitë , e kështu me radhë. Të gjitha janë aspekte të punëve të krijimit, të
mbrojtjes dhe të udhëheqjes së Perëndisë. Secili prej tyre është anonim,
domethënë, secili operon sipas ligjeve të natyrës së tij si krijesë. Shteti është
vetëm një në mes të disave. Detyra e tij është t’i kontrollojë ata në mënyrë që të
mbeten brenda anonimatit të tyre dhe të mos dhunojnë njëri-tjetrin, ndonëse u
duhet të ndërhyjnë tek njëri-tjetri. Kur shteti futet që të marrë pushtetin mbi
njërin apo tjetrin, bëhet një gabim, dhe çrregullimi zë vend, njësoj sikur qeveria të
bëhej departament i një kishe apo një universiteti. Vetëm Perëndia ka shpallur
sovranitetin mbi ta.”, faqe 105
a.
Cili është roli i qeverisë në martesë?
b.
Cili është roli i kishës në martesë?
c.
Përgjegjësi e kujt është edukimi?
d.
Cili është roli i qeverisë në ekonomi dhe në biznes?
e.
Përgjegjësi e kujt është mirëqenia?
1)
Pjesa është e tillë: puna, familja, kisha dhe pastaj qeveria.
2)
Secili duhet të kujdeset për nevojat e tij, por duke qenë i hapur për
të dhënë.
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f.
g.
h.

Titit 3:14 (* fq 252); Efesianëve 4:28 ( * fq 226); Jeremia 29:7 ( fq
806).
3)
Mirëqenia nuk është e gatshme për ata që nuk punojnë.
I Thesolanikasve 4:11-12 ( * fq 239);
II Thesolanikasve 3:10-14 (* fq 242).
4)
Familja duhet të kujdeset për anëtarët e saj.
I Timoteut 5:8,16 (* fq 245-246).
5)
Vejushat nën 60 vjeç nuk duhet të jenë barrë. I Timoteut 5: 9-15 (*
fq 245-246).
6)
Për vejushat mbi 60 vjeç duhet të kujdesen njerëzit e afërm
besimtarë.
I Timoteut 5:8,16 (* fq 245-246); II Korintasve 8:1-15 (* fq 212).
7)
Kisha duhet të kujdeset për vejushat e perëndishme mbi 60 vjeç
nëse s’kanë të afërm që janë të martuar me gra besimtare.
I Timoteut 5:9-16 (* fq 245-246).
8)
Të afërmit janë përgjegjës për mirëqenien e atyre që nuk kanë
mbulesë nga lart.
Ligji i përtërirë 15: 7-11 (fq 219); 26:12-13 (fq 230); 24:19-21 (fq
229); Levitiku 19:9-10 (fq 135).
9)
Qeveria është në dukje përgjegjëse për mirëqenien e kufizuar që
nuk është e mbuluar nga lart. Zanafilla 41:46-49; 53-57 (fq 49);
Ezekieli 16:49 (fq 860-861).
10)
Qeveria mund të ndalojë shumë nevoja të mirëqenies sikurse është
planifikuar.
Jeremia 22:13-17 (fq 978); Isaia 10:1-2 (fq 725); Eksodi 22:21 (fq
87).
11)
Qeveria nuk duhet të favorizojë as të varfërit, as të pasurit.
Eksodi 23:2-3 (fq 88) ; Levitiku 19:15( fq 135).
Cili është roli i kishës dhe i qeverisë në punët e njeri- tjetrit?
I Samueli 13:5,7-14 ( fq 318-319); 15:1-3,20-23.32-33 (fq 322-323).
Cili është roli i kishës në ndryshimin e qeverisë?
Jeremia 18: 1-12 ( fq 794-795) ; 25:1-14 ( fq 801-802).
A është dominioni frymor jashtë lidhjes me qeverinë?
II Kronikave 7:14 ( fq 490); Malaki 3:8-12 (fq 974); Jona 3:4-10 ( fq 944).

B.

Historia biblike e qeverisë.
1.
Patriarkët. Zanafilla 46:26 ( fq 56); 49: 1-2,8-10 (59)
2.
Teokracia. Eksodi 19:3-8 ( fq 83).
3.
Qeveri nga gjyqtarët. Gjyqtarët 2:13-18 ( fq 274)
4.
Monarkia. 1 Samuelit 7:15 ( fq 313); 8:4-9 ( fq 313); 10:24 ( fq 316).

C.

Forma e qeverisë
1.
Faktori më i rëndësishëm nuk është forma aktuale e qeverisë, por
paanëshmëria dhe drejtësia .
Jeremia 22:1-5,13-16 ( fq 798) .

është
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Shih në Seksionin F, pikën 4.
Alexander Pope: “ Rreth formës së qeverisjes le të lemë të marrët të zihen. Forma
më e mirë është ajo që administron më mirë.”
2.

Duke mbajtur parasysh dobësinë e lindur njerëzore në udhëheqësit, ekziston
nevoja për një balancim të pushteteve me kufizimet konstitucionale. Isaia 33:22 (
fq 744).
Culver: “ Dokumentet federaliste nga James Madison dhe Alexander Hamilton
ndërtuan këtë panoramë të çështjes politike, duke thënë në një pasazh të
rëndësishëm : “Mund të jetë një reflektim i natyrës njerëzore që tendenca të tilla
{konstitucionale} duhet të jenë të rëndësishme për të kontrolluar abuzimet e
qeverisë. Po ç‘është vetë qeveria, përveçse imazhi më i madh i natyrës njerëzore?
Nëse njerëzit do të ishin engjëj, atëherë nuk do të kishte nevojë për qeveri. Në
kornizën e një qeverie që është administrimi i njeriut nga njeriu, vështirësia më e
madhe është kjo : së pari, duhet t’i mundësoni qeverisë të kontrollojë qeverinë,
dhe së dyti, detyrojeni atë të kontrollojë veten.” Faqe 103.
C.S.Lewis: “Njerëzimi ka rënë kaq shumë saqë askujt nuk mund t’i besohet një
pushtet i pakontrolluar mbi bashkëkombësit e tij. Aristoteli tha se disa njerëz
qenë të përshtatshëm vetëm për të qenë skllevër. Unë nuk bie në kundërshtim me
të. Por, unë e refuzoj skllavërinë pasi nuk shoh askënd të përshtatshëm për të
qenë padron.” Marrë prej “Barazia” nga Shqetësimet e tanishme , cituar në
Krishtërimi sot (Christianity Today), 3 shkurt 1989, faqe 31.
Michael Novak: “Askush nuk mund ta kuptojë Amerikën dhe aq më tepër
themeluesit apo institucionet e saj, nëse ai nuk kupton pikëpamjen hebreje dhe të
krishterë mbi realitetin e mëkatit. Nëse dikush nuk e kupton këtë atëherë ai po
jeton në parajsën e të marrëve. Pa këtë, institucionet nuk do të funksionojnë apo
nuk do ta kenë të gjatë. Kjo republikë u projektua për mëkatarët. Nuk do t’ia
vlente të ndërtoje një republikë për shenjtorë . Ka kaq pak prej tyre, dhe madje
edhe ata që janë, e kanë të vështirë për të jetuar së bashku. Jo, nëse do të doje të
ndërtoje një republikë që do të jetonte gjatë , duhet ta projektosh atë për
mëkatarët. Kjo është e vetmja ‘shumicë morale’ që mund të ekzistojë---një
republikë mëkatarësh---dhe, për këtë arsye, një republikë me kontroll dhe me
ekuilibër, sikurse edhe ‘masa shtesë sigurie’ (të vësh në punë frazën e James
Madison, ishte edukuar prej mësuesve të krishterë)”. Cituar në Cal Thomas,
Gjërat që kanë më tëpër vlerë (New Jork: Harper Collins, 1994), faqe 217.

3.

Will Herberg : “ Në çështjen e reformës augustiniane, ne duhet të gjejmë një
justifikim domethënës të demokracisë kushtetuese; e megjithëkëtë ne nuk duhet të
harrojmë se ka lloje të tjerë regjimesh të krahasueshëm me gjendjen legjitime,
dhe kjo demokraci kushtetuese me sa e kuptojmë është aktualisht e mundur vetëm
në kushte të caktuara historike, të cilat nuk janë në asnjë mënyrë të pranishme.”
Cituar në Culver, të njëjtin libër, faqe 130.
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4.
D.

Kapitalizmi kundër socializmit.

Ndryshimi i qeverisë
1.
Cilat janë kushtet për ndryshimin e qeverisë?
Rreziku. Culver : “ Në shumë vende të botës, revolucionet më pak paqësore dhe
më pak ligj-nderuese kanë ardhur përmes uniformizmit të lodhshëm. Megjithëkëtë
në shumicën e rasteve , regjimi i ri bëhet menjëherë vetëmbrojtës. Kjo kërkon
mbrojtës, të cilët marrin atë liri për të cilën u krye revolucioni.” (faqe110 ll.1-5)
Shënim: Ndryshimi zakonisht çon në prishje.
2.
Dilema: Nëse njerëzit pa parime janë ata që përfshihen më shumë në ndryshimin e
qeverisë, a nuk do të ketë atëherë një keqësim në procesin qeveritar?
Kjo bie në kundërshtim me Edmund Burke: “ Gjithçka që i nevojitet të keqes për
ta prishur, është që njeriu i mirë të mos bëjë asgjë.”
3.
Çfarë mund të bëjmë kur mendojmë se qeveria nuk e përmbush qëllimin e saj?
a.
Nënshtrimi. Gjoni 19:10-11 ( * fq 132).
b.
Apelimi. Danieli 1:5,8-13 (fq 903); Veprat 25:9-11 ( * fq 169).
c.
Bindju Perëndisë, mos iu bind qeverisë, vuaj pasojat.
Danieli 3:1-22 (fq 906-907); 6:1-13,16,19-23 (fq 911-912);
Veprat 4:7-12,18,33 (* fq 140-141); 5:16-21,26-29,40-42 ( * fq 142-143).
4.
Si mund të ndryshohet qeveria: Fjalë e urta 24:21 ( fq 695);
30:21-23 ( fq 700); Romakëve 13:1-2 (* fq 187); Danieli 2:21 (fq 904-905);
Jeremia 18:1-12 (fq 794-795); 25:1-14 (fq 801-802); 22:5 (fq 798).
Robert Lawrence Ottley, duke folur për profetët tha: “Është me të vërtetë
domethënës fakti që pavarësisht nga zelli i tyre i madh për refoma sociale, ata si
rregull nuk morën pjesë në jetën politike apo kërkuan reforma politike. Ata nuk
dëshironin, thuhet me të drejtë , intitucione më të mira, por njerëz më të mirë.”
Cituar ne Culver, në të njëjtin libër, fq 101.

5.

6.
7.
8.

Profetët e Dhjatës së Vjetër nuk kërkonin të ndryshonin qeverinë, por njerëzit.
Psalmi 103:6 ( fq 650)
Davidi zëvendëson Saulin.
a.
Sauli i vajosur. 1 Samueli 10:1 ( fq 315)
b.
Mosbindja dhe refuzimi i Saulit. 1 Samuelit 13:8-14 (fq 319).
c.
Davidi i vajosur. 1 Samuelit 16:12-14 ( fq 324).
d.
Davidi refuzoi ta vrasë Saulin. 1 Samuelit 24:2-12 ( fq 334); 26:2-16 ( fq
337-338).
e.
Davidi ndëshkon për vdekjen e Saulit.
II Samuelit 1:1-16 (fq 343).
Revolucioni Amerikan. Deklarata e Pavarësisë.
Lufta civile në SHBA. Fjalimi i dytë përurues i Abraham Linkolnit .
Sovraniteti i Perëndisë mbi kombet dhe mbi udhëheqësit e tyre.
Ezekieli 28:1-2,6-10 ( fq 876); 32: 1-8, 11-12 ( fq 880); Jeremia 22:1-5 ( fq 798).
Guatemala dhe Belize
Samuel Doe ( dhuna sjell dhunën)
Telemaku
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9.

IV.

Çfarë veglash ka kristiani për përmirësimin e qeverisë?
a.
Sovraniteti i Perëndisë. Psalmi 46:10 ( fq 620).
b.
Lutja. 1 Timoteut 2:1-2 ( * fq 243); Fjalët e urta 21:1 ( fq 692).
c.
Negociatat pajtuese. II Korintasve 5:17-21 (* fq 210)
d.
Përmirësimi moral i shoqërisë.

Ç’pret Perëndia nga udhëheqësit qeveritarë
Objektivi:

Të qartësuarit e rrugës në të cilën udhëheqësit qeveritarë duhet të punojnë
me Perëndinë.

A.

Qëndrimi që kërkohet
1.
Autoriteti rrjedh nga Perëndia. Romakëve 13:1 ( * fq 187); Ligji i përtërirë 1: 1718 ( fq 200); Jeremia 27:5 ( fq 804); Psalmi 83:18 ( fq 641); Eksodi 9:16 ( fq 71).
2.
Janë të caktuar në postin që kanë nga Perëndia dhe i shërbejnë Atij siç dëshiron
Ai.
Romakëve 13:1 (* fq187) ; Danieli 2:21 ( fq 904-905); 4:17 ( fq 908); Ligji i
përtërirë 17:15 ( fq 221); Psalmi 94: 20-23 ( fq 647).
3.
Ndjenja e të qenit të varur nga Perëndia.
Psalmi 33:13-17 ( fq 612).
4.
Udhëheqja është një besim i shenjtë.
Jeremia 22:1,11-17 ( fq 798).
5.
Janë shërbëtorë të Perëndisë që nuk e vënë parësore egon e tyre . Romakëve 13:6
( * fq 187); Ligji i përtërirë 17:15-20 ( fq 221).
6.
Duhet të jenë të drejtë. Fjalët e urta 29:4,14 ( fq 699); Ligji i përtërirë 1:13,17 ( fq
200); 16: 18-20 ( fq 220); Jeremia 23: 5-6 ( fq 799); Isaia 1:10,17 ( fq 717); 1
Mbretërve 10: 1, 6-9 ( fq 378-379).
7.
Duhet të jenë të ndershëm apo të drejtë .
Fjalët e urta 29:12 (fq 699); 16:12 ( fq 688); Ligji i përtërirë 1: 13-17 ( fq 200);
16:18-20 ( fq 220); II Samuelit 23:3-4 ( fq 371); Eksodi 18:21 ( fq 83).
8.
Duhet të jenë të mençur. Jeremia 23:5 ( fq 799); Ligji i përtërirë 1:13 ( fq 200);
16:18-20 ( fq 220); Eksodi 18:2
( fq 82); 1 Mbretërve 3: 7-12 ( fq 378-37).
9.
Duhet të jenë të pajisur. Fjalët e urta 30:21-23 ( fq 700);
Danieli 1:1-5 ( fq 903); Ligji i përtërirë 1:15 ( fq 200).

B.

Qëllimi.
1.
Administrimi i detyrimeve qeveritare. Romakëve 13:1-7
(*fq 187).
2.
Administrimi i drejtësisë. Fjalët e urta 29:4,7 (fq 699); 22:22-23 ( fq 693); 14:31
(fq 687); Isaia 10:1-2 (fq 725); Jeremia 22:16 ( fq 798); por Fjalët e urta 29:26 (
fq 699).

C.

Ndarja e njeriut privat nga njeriu publik.
1.
Falja ndaj drejtësisë. Mateu 5:39-45,5,9 ( * fq 4-5)
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2.
3.
4.
5.
6.

Morali publik. Ligji i përtërirë 17:17 ( fq 221).
Zemra që kurdis plane të këqija. Fjalët e urta 6:16-19 ( fq 680).
Përfitimi personal. Ligji i përtërirë17: 16-17( fq 221);
Jeremia 22:15-17 ( fq 798) ; Eksodi 18:21 ( fq 83).
Adhurimi për Perëndinë. Ligji i përtërirë 17:18-20 ( fq 221-222); Psalmi 2:10-12 (
fq 597); II Mbretërve 22:3-11 ( fq 441-442); 23: 1-3,25 (fq 442-444); Fjalët e urta
14:34 ( fq 687) ; Romakëve 13:4,6 ( * fq 187) “ një shërbëtor i Perëndisë”.
Përgjegjësitë familjare. Paralele me udhëheqës të tjerë.
I Timoteut 3: 1-7 ( * fq 244).
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PËR INFORMACION TË MËTEJSHËM
Qëllimi ynë është që t’ju shërbejmë ju sikurse ju i shërbeni njerëzve tuaj. Ne do të na
pëlqente të dialogonim së bashku për çdo pyetje që ju mund të kini rreth ideve të paraqitura këtu.
Ne do ta mirëprisnim mundësinë e njohjes se si mund t’ju shërbejmë më mirë ju dhe njerëzve të
cilëve ju u shërbeni. Ju lutemi adresojeni komunikimin tuaj si më poshtë:

Dr. Gary I. Allen
CENTRE FOR STATECRAFT
CHRISTIAN MISSION FOR THE UNITED NATIONS COMMUNITY
P.O. Box 130606
Carlsbad, California 92013-0606
U.S.A.
Telefon:
760-603-8740
e-mail :

gary.allen.cmunc@gmail.com

Gjithashtu na vizitoni në internet në adresën: www.centreforstatecraft.org
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What Others Have Said About the English Version of

Ndertimi i Shqiperise Demokratike

African Official:
I have found reading it extremely exciting and interesting....It is certainly a serious reference book that
every leader or anyone in a position of leadership should read. It has a profound message for all
leadership, and the lessons contained therein can go a long way to change and improve our world.

Prime Minister of a Pacific Nation:
I am appreciative of your being so kind in sharing with me many thought-provoking principles covered in
your books....I share your views that only God=s principles can move a nation into well-being. The rest
have been tried and found wanting.

Foreign Minister of an Eastern European Nation:
I found the thoughts and ideas it contains a source of inspiration for every statesman and diplomat which
is resolved to work for the well-being of his countrymen and for the benefit of mankind.

Former Vice President of an African Nation, with regard to one section of this book:
The type of literature that you enclosed is what aspiring politicians need, so that they develop into
statesmen, rather than into politicians. As I read it through, I felt where I needed guidance myself in
some of my past deliberations. I might have performed better than I did, if only I had the benefits of such
literature before. I will be pleased to send photo copies of it to some aspiring politicians from my country
so that they do not repeat the mistakes we who preceded them made. The paper has refreshed and
broadened my own spiritual environment and with it my political vision.

Asian Foreign Minister:
Indeed, building a healthy nation without God=s help is impossible
for any man, let alone a duly-elected leader, to accomplish. Now
more than ever, we need to realize that without addressing the root
causes of conflicts and the moral degeneration in our societies
(which are basically spiritual in nature, as elaborated in your book),
any man-made or government-driven effort is bound to fail.

Dr. Gary and Mrs. Elaine Allen
at the United Nations

MISIONI KRISTIAN PER KOMUNITETIN E
KOMBEVE TE BASHKUARA

